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Jaarverslag 2018

Voorwoord
Het afgelopen jaar is door de stichting Amelander Musea nauw samengewerkt met de
stichting HD Kat 2018. Als Amelander Musea maakten wij deel uit van het bestuur. De
activiteiten die georganiseerd zijn, lagen in het verlengde van Leeuwarden Culturele
Hoofdstad 2018. De Stichting HD Kat organiseerde een aantal nieuwe inspirerende culturele
evenementen op Ameland. Naast de stichting Amelander Musea waren de stichting Madnes,
stichting Kunstmaand, stichting de Hort Op en stichting Amelands Product vertegenwoordigd
in het bestuur. De samenwerking van al deze op Ameland aanwezige culturele organisaties,
was zeer geslaagd en zal ongetwijfeld een positief effect hebben op de toekomst.
Tijdens het HDKat jaar 2018 hebben de musea als podium gediend bij de opening op
28 januari en in dat weekend zijn ook de museumlocaties gebruikt om de verhalen uit de
samenleving (“mienskip”) te vertellen. Ook zijn in dat weekend de grote exposities geopend
in het Natuurcentrum, waar een kunstexpositie was opgezet, en in het Sorgdragermuseum,
waar het dagboek van HDKat in een animatie werd uitgebeeld. In mei en juli zijn er wederom
vertelactiviteiten georganiseerd, ditmaal gericht op de gasten.
Al enkele jaren wordt er hard gewerkt aan de registratie van de collecties van de musea.
Op cultuurhistorisch gebied is er het afgelopen jaar al een fraaie website
www.collectieameland.nl gelanceerd. Deze website geeft een prachtige inkijk in onze
cultuurhistorische- en maritieme collectie. Met steun van Museumfederatie Fryslân,
medewerkers van het Fries Museum en het Noordelijk Archeologisch Depot worden
onbeschreven collectiestukken onderzocht op ouderdom, waarde en eigendomssituatie. Dat
betekent dat alle stukken één voor één aan een nadere schouw onderworpen worden. Een
prachtige maar omvangrijke klus die moet leiden tot ontzamelbeleid, een restauratieplan en
een beheersplan. Naar verwachting zijn we hier nog zeker twee tot drie jaar mee bezig.
Hoewel er het afgelopen jaar intensief met de gemeente Ameland is gesproken over het
eigendom en onderhoud van de museale gebouwen (inclusief molens en vuurtoren), heeft dit
niet geleid tot een afgerond voorstel wat voorgelegd kan worden aan het bestuur van de
STAM en de gemeenteraad van Ameland. In een overleg met het College is afgesproken ook
2019 nog te benutten om deze complexe materie nader te analyseren.
Om de bereikbaarheid te verbeteren is begin 2018 een nieuwe telefooncentrale aangeschaft.
Op deze manier zijn alle instellingen dagelijks van 8.00 tot 17.00 uur te bereiken en ook in de
weekenden zijn we tussen 13.00-17.00 uur bereikbaar. We werken nu met één centrale
(reservering)lijn voor zowel de musea, vuurtoren als molens: 0519 542737
Als penvoerder voor de stichting Waddencentra van het WO II project “Wadden in de
Oorlog” hebben we de financiële administratie het afgelopen jaar afgesloten. Formeel is het
project op 1 juli 2018 beëindigd, we hebben daarna nog drie maanden de tijd gekregen om
ook de financiën te verwerken. Een omvangrijke en tijdrovende klus die onder meer heeft
geleid tot de opening van ons bunkermuseum.
Ook het project op Avontuur op Ameland kon worden afgesloten. In samenwerking met Joke
Mosterman en Peter Kienstra is een heemkunde project voor de scholen ontwikkeld.
Het project Kongsi van de Kooieend is met een jaar verlengd waardoor er wat meer tijd
beschikbaar is om het restauratiewerk aan de Eendenkooi af te ronden.
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Er is het afgelopen jaar heel veel tijd gestoken in de nieuwe plannen voor molen de Phenix.
De molen moet grondig gerestaureerd worden, maar het bestuur van de Vereniging
Amelander Korenmolens en de stichting Amelander Musea willen ook graag een nieuwe
bestemming aan de molen te geven om op die manier weer nieuw leven in het molenbestaan
te blazen. Er zijn plannen ontwikkeld om een bezoekerscentrum met een oliemaal-installatie
te bouwen en in te richten. Voorafgaand aan de herbestemming zal de restauratie
plaatsvinden, deze is mogelijk gemaakt door een flinke subsidie van de Hollandsche Molen.
De werkzaamheden daarvoor zijn in december 2018 gestart. Voor de herbestemming zijn
inmiddels subsidies toegezegd door de Provincie Fryslân en het Waddenfonds.
Er wordt naar gestreefd om zowel de restauratie als de herbestemming in 2019 af te ronden
zodat in 2020 de molen weer open gesteld kan worden voor publiek.
In de loop van 2018 hebben we te maken gekregen met de privacywetgeving. Als organisatie
worden wij gedwongen na te denken op welke wijze wij gegevens van derden beheren. Daar
is een protocol voor opgesteld waar wij in kenbaar maken hoe wij dit doen, tevens zullen wij
de verstrekker van deze gegevens hierover in kennis stellen.
In het kader van het verduurzamen van de musea worden al enkele jaren de lampen vervangen
door ledverlichting. Het afgelopen jaar is de verlichting van het museum Swartwoude en het
Natuurcentrum omgebouwd naar ledverlichting. Tot slot nog even een korte nabeschouwing
over het weer. Vaak wordt gezegd dat de musea op Ameland een prima alternatief zijn bij
slecht weer. De afgelopen zomer hebben we een prachtig zonnig weer gehad met zeer weinig
regen dagen. Hoewel er wat verschuivingen onderling zijn is het opvallend dat we in de
zomerweken goed bezocht zijn, het totaal bezoek is zelfs licht gestegen. Gelukkig is onze
functie iets breder dan alleen “slechtweeraccommodatie”.

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

2018
43.100
11.700
9.900
12.900
300
11.300
500
66.500
9.400

2017
47.200
10.400
10.800
13.400
300
9.700
500
62.500
8.900

165.600

163.700

Toelichting
Hoewel het HD Kat jaar groots is gevierd en hoewel het geen uitgangspunt was om meer
bezoekers te trekken voor dit evenement, waren wij toch benieuwd naar het effect van vier
grote tentoonstellingen die in dit kader zijn opgezet in samenwerking met de andere culturele
organisaties op Ameland. Samengevat en ietwat gechargeerd kunnen we stellen dat de reacties
overwegend positief waren, maar dat het aantal bezoekers toch iets tegen viel.
Ondanks die teleurstelling kunnen we terugkijken op een prachtig jaar vol met culturele
activiteiten.
Met de vuurtoren dit jaar als uitschieter kunnen we een stijging van de bezoekersaantallen
melden van ruim een half procent ten opzichte van de aantallen van 2017.
Op museaal vlak heeft alleen het “Sorgdragermuseum” kunnen profiteren van alle aandacht
rond HD Kat, daar was natuurlijk ook de meest aansprekende animatie over deze bekende
Amelander te zien.
Bij de molen is voor andere data van de nationaal vastgestelde “molendagen” gekozen.
Met de demonstraties van de Paardenreddingboot als referentie is gekozen om de activiteiten
te organiseren op doordeweekse dagen. Waar deze in het verleden, toen dit nog in de
weekenden werd georganiseerd, terugliepen, was er dit jaar een grote stijging te zien van de
bezoekersaantallen.
De vuurtoren heeft een van haar top jaren qua bezoek achter de rug. Gelukkig komen de
meeste bezoekers met de fiets want bij piekdrukte blijkt de parkeervoorziening aan de krappe
kant.
Ook de verkeersveiligheid direct aan de Oranjeweg is in het geding.
De komende periode willen kijken hoe we dit kunnen verbeteren.
De uitbreiding van de stallingsmogelijkheden voor fietsen zullen we voor het seizoen 2019
oplossen.
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Deelname activiteiten
2018
30.100
600
44.000

Natuuractiviteiten
Cultuuractiviteiten
Demonstratie Paardenreddingboot
Molenactiviteiten
Blote Voeten pad
Totaal

9.000
83.700

2017
32.400
200
43.000
500
9.000
85.100

Toelichting
De daling van de groepsactiviteiten heeft zich dit jaar verder doorgezet. Over het hele jaar
genomen zijn er twintig groepen minder geboekt. Daarbij valt ten opzichte van 2017 de daling
in mei en september op. Maanden waar doorgaans veel scholen boeken.
Het bezoek aan de demonstraties van de Paardenreddingboot is wederom iets gestegen, dat
kan te maken hebben met een verschuiving van de vakanties. Wij zijn gebonden aan
doordeweekse avonden of de zaterdag en natuurlijk het getij. Om veiligheidsrisico’s te
vermijden gaan we alleen tijdens hoog water uit! Via de lodingen van de kustlijn, die we
ontvangen van Rijkswaterstaat, is een veilige lanceringsplek gekozen. De waardering van het
publiek is groot, dat bleek dit jaar ook uit de collecte die op het strand werd gehouden.
De opbrengt van 2018 was bijna 20% hoger als de opbrengst in 2017. Hulde aan de
collectanten!
Door een intensieve samenwerking tussen Staatsbosbeheer, gemeente Ameland en It
Wetterskip is een mobile loopbrug geplaatst tijdens het broedseizoen aan de Waddijk bij de
Feugelpôlle. Vanwege het feit dat de broedende de vogels op de kwelder zich steeds meer in
oostelijke richting verplaatsen, was het niet mogelijk de bestaande vaste brug onderaan de
dijk te gebruiken. Daardoor zou verstoring kunnen ontstaan.
De mobile brug biedt de mogelijkheid om buiten te bebording het Wad te betreden, waardoor
mens en dier kunnen genieten van deze fantastische locatie.
Nieuw in het aanbod was dit jaar een rondrit door de Kooiduinen en het Vennoot met onze
elektrische eco safari wagentjes. Een prachtige aanvulling naast de bestaande tocht door de
Staatsbosbeheerterreinen tussen Nes en Ballum. Voor de tochten is veel animo en we zijn blij
dat we hier de specifieke doelgroep van minder validen mee kunnen bedienen. Ook hier valt
op dat de waardering zeer groot is.
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2018 Hidde Dirks Kat jaar
2018 was het Hidde Dirks Kat jaar, een jaar vol culturele en culinaire activiteiten en
evenementen, hieronder een overzicht van de activiteiten die in het kader van HDK 2018 in
de Amelander Musea, molens en vuurtoren werden georganiseerd.

26 januari 2018 Opening Hidde Dirks Kat jaar Ameland
Op 26 januari 2018 werd het Hidde Dirks Kat jaar op Ameland officieel geopend met een
cultureel/culinair programma tussen 19.00-22.00 uur in het Natuurcentrum en in museum
Sorgdrager

Februari en april 2018 Cursus verhalen vertellen
In februari werden in het kader van het Hidde Dirks kat
jaar op diverse data een cursus verhalen vertellen gegeven
in de gehoorzaal van het Natuurcentrum door Frank Belt.
26 en 27 mei Expeditie Ameland
Op beide dagen werden vertellingen gehouden in het
Natuurcentrum, museum “Swartwoude”, museum
Sorgdrager en het maritiem Centrum. Zowel ’s ochtends
als ’s middags kon worden geluisterd naar een afwisselend
scala aan vertellers en werden rondleidingen georganiseerd
vanuit de vier musea.
Voor alle vertellers, vrijwilligers en medewerkers werd
door het natuurcentrum een lunch verzorgd.
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26 mei Tweeluik lezing in Natuurcentrum
Op zaterdag 26 mei was er een tweeluik lezingen in het Natuurcentrum, Hans Beelen hield
een lezing met de titel “Nederlandse walvisvaart in het Noordpoolgebied in historisch
perspectief” en Johan Krol hield een lezing met de titel “Hidde had beter thuis kunnen blijven,
walvissen bij Ameland”
Een zomer vol verhalen
In het kader van het HDK jaar werden er in de maanden juli en augustus
in de musea verhalen verteld door internationale vertellers.
Op 18 juli startte Selma Scheele uit Duitsland en deed de aftrap in
museum Swartwoude voor een zomer vol verhalen.
Op 25 juli waren verhalen te beluisteren in het Natuurcentrum en bij de
vuurtoren hier vertelde Shonaleigh Cumbers verhalen die geschikt zijn
voor jong en oud. ’s Avonds hield ze een vertelling buiten bij de
Vuurtoren. De vertellingen die ze 's avonds in de vuurtoren liet horen
waren verhalen geschikt voor volwassenen.
Op 1 augustus was het de beurt aan museum Sorgdrager
Meesterverteller Maria Carmela Martinelli, verteller en theaterdocent,
geboren in Italië en woonachtig in Duitsland vertelde levendig en
suggestief haar verhalen in het Duits, Italiaans en Spaans.
Op 8 augustus waren er verhalen in het Maritiem Centrum
van Raymond den Boestert over stoere eilanders en piraten
De vijfde vertel-dag was op 15 augustus in het Natuurcentrum
Die woensdagmiddag vertelde Maria Winter over het jongetje met de fluit, dat in een
geitje veranderde en over zijn zusje die betoverd werd en niet meer uit
de rivier kon klimmen.
Woensdag 22 augustus 2018 was het de laatste Walvisdag van Ameland als Eiland van Hidde
Dirks Kat in 2018. Die woensdagmiddag vertelde Julia Klein in het Museum Sorgdrager in
Hollum. Over het meisje dat haar broek graag ietsje korter wilde en over Gröpelingen en de brug,
waar het geluk wacht..
Een zomer vol films
1 en 22 augustus Movie Days museum Sorgdrager
Op 1 en 22 augustus werden ’s middags en ’s avonds films vertoond in Museum
Sorgdrager. Alle vertoonde films hadden een link met de Walvisvaart, Hidde
Dirks Kat of het poolgebied
1 september 2018 HDK programma diverse locaties
Op 1 september werden in het kader van het HDK jaar door “De Hort op”
op diverse locaties optredens verzorgd. Muzikaal spektakel en bijzondere
theatervoorstellingen waren op diverse locaties bij te wonen. Ook de Amelander
musea deden hieraan mee. Zo waren er op de blauwe vinvis voor het
Natuurcentrum theatervoorstellingen en trad het interkerkelijk zangkoor op bij het
Maritiem Centrum.
Hidde Dirks Kat-mosterd.
De mosterdmolen maakte speciaal voor HDK jaar een pittige mosterd, die voor
twee euro per potje over de toonbank ging.
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Wisselexposities Hidde Dirks Kat jaar
Natuurcentrum Ameland
“Het licht van Ameland, een eiland in de
zon”
Ameland oefende in de vorige eeuw een grote
aantrekkingskracht uit op kunstenaars. De
Amelander Musea hebben werk verzameld van
meer dan dertig kunstenaars. Een ruime keus
daaruit was op deze expositie te zien. Op de
expositie werden werken getoond van
kunstenaars die bijna allemaal een academische
kunstopleiding volgden aan instituten in
Groningen, Amsterdam of Den Haag. Zij
kwamen naar het eiland vanwege de natuur of de sfeer in de dorpen, familiebanden of om er
met studenten te werken. Bij het samenstellen van de collectie kregen de 'grote' Amelander
kunstenaars Tames Oud en Leendert Scheltema
geen uitzonderingspositie. Hun werk voegde
zich in de thematische opzet van deze opstelling
die de bezoeker in grote lijnen langs de
Amelander dorpen, over het strand en door de
duinen voerde .In een apart gedeelte van de
expositie lag de nadruk op hoe kunstenaars met
potlood Ameland vereeuwigden. Op een
Kunsttafel was een nog groter aanbod van
Amelander kunst te zien. De catalogus bij deze
tentoonstelling - Kunst van Ameland - bood het
compleetste overzicht van kunst die vanaf het
begin van de vorige eeuw tot in de jaren
zeventig is gemaakt. Hierin is ook het belangrijkste werk uit de collectie van de gemeente
Ameland en een particuliere verzameling opgenomen. Van dertig kunstenaars zijn korte
levensbeschrijvingen opgenomen en wordt hun band met het eiland geduid.
Landbouw en juttersmuseum “Swartwoude”
‘’De vrouw achter de zeeman’’

De vrouw achter de zeeman” bezoeken. Als de mannen op zee
zijn, staan de Amelander vrouwen er thuis alleen voor. Er
moet geld worden verdiend en monden gevoed. Jantje Jans, de
vrouw van Hidde Dirks Kat nam in museum Swartwoude de
bezoekers mee op een culinaire reis. Door het hele museum
kwam je vrouwen tegen die een boerenbedrijfje draaiende
hielden. Ze lieten de bezoeker kennis maken met oude
eilander gerechten. De recepten zijn verzameld in een arctisch
kookboekje dat bij de musea verkrijgbaar is.
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Maritiem Centrum “Abraham Fock”
‘’Navigeren op het ijs’’

Bezoekers maakten kennis met het navigeren in de 18e
eeuw. Hoe houd je op een woeste zee zonder moderne
technieken het schip op koers? Aan de hand van
verschillende oude navigatie middelen ging je het zelf
ontdekken. De stuurman nam je mee op reis! Het
zonnestelsel en de sterren speelden hierbij een belangrijke rol.
Naast het opdoen van een leuke ervaring leerde je ook nog eens
van alles over het sterrenwezen. Je ging op zoek
naar de poolster, en zette koers naar het Noordwesten.
Cultuurhistorisch museum “Sorgdrager”
‘’De reis van Hidde Dirks Kat’’

Commandeur Hidde Dirks kat nam je mee op zijn zeereis. Als bemanningslid stapte
je aan boord van de Juffrouw Klara en beleefde je de verschrikkelijke zeereis met
Kat mee. Op verschillende momenten kwam Hidde Dirks Kat tevoorschijn. Dan
vertelde hij over de ontberingen die hij wonder boven wonden heeft overleefd. De
zeereis startte elke half uur en was dagelijks te bezoeken.

Juli en augustus B. C. Epker en Peter du Gardijn
Geïnspireerd door het dagboek van commandeur Hidde Kat
brachten beeldend kunstenaar B. C. Epker en dichter Peter du
Gardijn in een twintigtal tekeningen en gedichten een hommage aan
de vaderlandse geschiedenis. Geen illustratie van wat er destijds
precies is gebeurd, maar een vrije interpretatie die het universele in
het bijzondere zoekt. Een expeditie in woord en beeld die op een
verrassende manier een verdwenen wereld vol wrede schoonheid
nieuwe aanwezigheid geeft.
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Natuurcentrum
In het kader van het HD Kat jaar is in het Natuurcentrum dit jaar groots uitgepakt met een
kunstexpositie. Onder het thema “licht van Ameland” werden een grote hoeveelheid
schilderijen getoond uit de eigen collectie. Amelander werk wat veelal in de vijftig- en
zestigerjaren is gemaakt op Ameland door kunstenaars die aangesloten waren bij de Haagse
School, Bergense School of de Ploeg. Vele “oudere” eilanders zullen zich deze schilders, die
op de hoek van de straat of in de duinen zaten te schilden, nog wel herinneren.
Het Natuurcentrum heeft het afgelopen jaar ook weer onderdak geboden aan de
Waddencampus. In de practicumruimten is een deel voor opvang van studenten ingericht.
Op 8 mei werd de campus officieel geopend door gedeputeerde Kielstra en burgemeester de
Hoop. Inmiddels wordt door de STAM, middels personele inzet, ook bijgedragen aan de
begeleiding van studenten. We merken een groeiende belangstelling van studenten voor
Amelander projecten, de differentiatie van de verschillende studierichtingen zorgt daarbij voor
grote uitdagingen. Dit proces wordt begeleid door medewerkers van de gemeente Ameland.
Na tien jaar zorgeloos gebruikt te hebben gemaakt van het prachtige onderkomen merken we
de laatste tijd dat onderhoud aan het gebouw noodzakelijk is geworden. Samen met de
gemeente Ameland is een onderhoudsplan opgezet, de komende jaren zal hier uitvoering aan
gegeven worden

Wisselexposities

Kerstvakantie 2018
Project SeaBlue in Natuurcentrum Ameland in Nes
Vanaf half december is in het Natuurcentrum op Ameland de installatie SeaBlue te zien. Een
kunst / natuur educatief project van kunstenaars Gerdie de Jong en Joris Collier. Tot
november 2019 werken zij aan een installatie die steeds in ontwikkeling is. Samen met
bezoekers van het museum groeit een schone zee op een organische manier uit tot een door
plastic bevuilde onderwaterwereld. Het project vraagt op deze manier aandacht voor het
fenomeen ‘’Plastic Soep’’. Een snel groeiend wereldwijd probleem, waarbij plastic afval in
het milieu terecht komt.
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Kunstmaand 2018
Tanja van Abbema
Mixed-media, Objecten, Schilderijen
Het beeldende werk van Tanja van Abbema, is een poëtische
benadering van wat het leven is: alles is altijd in beweging, niets blijft
wat het is. Door gebruik te maken van gevonden materiaal, die de
sporen van de tijd in zich dragen, zoals de huid die door het
verstrijken van de tijd is ontstaan en de vorm die er door de jaren is
ingesleten, laat ze de schoonheid van het verval zien. Ze laat zich
inspireren door de natuur, de elementen lucht en water en door het
materiaal zelf. Ze verbindt de materialen tot een nieuwe samengestelde vorm en geeft het zo
een geheel andere betekenis. Tanja van Abbema werkt in verschillende technieken (mixed
media).
Truus Huijbregts
Als beeldend (textiel)kunstenaar werkt Truus Huijbregts
voornamelijk met vilt. Op ambachtelijk wijze maakt zij haar eigen,
vilten stoffen. Ze werkt graag met dit veelzijdige materiaal, omdat ze
het kan manipuleren, eigen maken.
In haar werk wil ze laten zien dat het tactiele en de warme zachtheid
van vilt kan beroeren, emoties kan losmaken, kracht kan uitstralen.
Elementen die ze belangrijk vindt in haar werk. De unieke vilten
stoffen verwerkt Huijbregts in haar kunstwerken, zowel twee- als driedimensionaal toegepast.
Ze streeft naar een mate van abstractie in haar werk.
Door haar manier van kleurgebruik wordt een intense diepte verkregen.
Daarbij wordt Truus’ werk bepaald door haar gevoel voor esthetiek. Een voortdurende
inspiratiebron is de omgeving van Baard, Fryslân, waar Huijbregts woont en werkt. Met
verwondering registreert zij de veranderingen in het landschap die gaande zijn.
Als beeldend kunstenaar voelt zij de behoefte hieraan aandacht te geven. Dit heeft geleid tot
het project Tekens van het land dat aandacht vraagt voor dit specifieke landschap
(www.tekensvanhetland.nl) Daarnaast laat Huijbregts zich inspireren door het waddengebied,
een bijzonder werelderfgoed.
Gea Koevoets.
Het landschap is het voornaamste thema in het werk van beeldend
kunstenaar Gea Koevoets. Vaak legt ze het vast op brede
panoramische doeken met forse formaten. Soms zoomt ze in op
details en ontstaan er kleine schilderijtjes vol vegetatieve
structuren. Friese landschappen noemt Koevoets haar schilderijen.
Maar ze schildert een Friesland zoals je dat nu nergens meer zult
aantreffen, zo leeg en ongerept ziet het eruit. Haar werken ademen een oersfeer.
De landschappen komen dan ook helemaal van binnenuit en bestaan alleen in de geest van de
kunstenaar. ,,Ik werk net zo lang door aan een doek tot er een landschap ontstaan waar ik me
thuis voel’’, zegt Koevoets daar zelf over.
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Datzelfde oergevoel zit er in haar schilderijen met huisjes. Met hun kubusvorm zijn het de
simpelste constructies die je je kunt voorstellen. Voor bewoning zijn ze echter ongeschikt. Ze
hebben geen deuren of ramen: wie er in zit kan er niet uit en wie er voor staat kan er niet in.
Dat maakt ze tot metaforen voor begrippen als isolement, eenzaamheid en het onvermogen tot
communicatie.
Esther van Dijk
De abstracte werken van Esther van Dijk hebben een poëtisch en
melancholiek karakter. Ze werkt met olieverf en speelt met donker en
licht. Experimenteert met kleur en sfeer. Door in lagen te werken wordt
de tijd letterlijk vastgelegd.
Ze vindt het prettig wanneer een werk de toeschouwer de ruimte geeft.
Haar intentie is om werk te maken waarin je weg kan dromen, niet op een
heel realistische, sturende manier, maar op een wijze die de toeschouwer
stemt tot nadenken. Waarin herkenning naar de achtergrond verdwijnt.
In 2011 studeerde zij af aan de kunstacademie Minerva te Groningen. Esther is de dochter van
de Groninger kunstschilder Jo van Dijk (1931-2000).
Over het thema Ameland Verbindt zegt Wia Bouma: ,,Dit roept
herinneringen op aan mijn eerste ervaringen als kind met het eiland. Het
volop beleven van de ruimte, verte, de elementen, sfeer, het licht, de pure
zintuiglijke verbinding met de natuur.”
Nu betekent aandacht voor het landschap en de natuur voor haar: aandacht
voor de natuur in de mens zelf, de seizoenen als ritme in het menselijk
leven. Waarneming en herinnering zijn aanleiding tot reflectie en het
verbeelden van het voor haar meest essentiële van het landschap. Dit vertaalt zich ook in haar
manier van schilderen. Het gaat ook om de verf zelf, om wat er gebeurt tijdens het schilderen,
het omgaan met de materie, het opbrengen van de verf.
Ik houd van levende schilderijen. Ik werkt het liefst zo direct mogelijk op het doek of paneel;
soms transparant, verfijnd en tastend, dan weer meer robuust aangezet.’’ Wia Bouma schildert
suggestieve landschappen, geeft impressies van ruimte en doet onderzoek naar licht.
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Maritiem Centrum “Abraham Fock”
Ook in het Maritiem Centrum is in het kader van het HD Kat jaar een grote animatie gemaakt.
Dit keer met de titel “leren navigeren zonder GPS”. Met een door Kweekvijver Noord ontwikkelde
voorstelling kreeg je als bezoeker een overzicht van een aantal navigatie middelen.
Daarna kon je als bezoeker genieten van een nagebouwde sterrenhemel en werd je geleerd om te
navigeren. Net als bij het Natuurcentrum hebben we ook hier, na tien jaar, te maken met
bouwkundige problemen. Ook voor deze gebouwen is een onderhoudsplan opgesteld. Een eerste
reparatie heeft plaatsgevonden aan de koepel die de nodige lekkage veroorzaakte.
Verder heeft er veel onderhoud aan de Paardenreddingboot en de wagen plaatsgevonden.
We merken dat dit materiaal door het vele gebruik en de ouderdom aan slijtage onderhevig is.
Een deel van het werk hebben we moeten uitbesteden en een deel (schilderwerk) hebben we met
eigen vrijwilligers uitgevoerd. Binnen de stichting Paardenreddingboot zijn we ons bewust van het
feit dat we steeds meer afhankelijk worden van de kwaliteit van het materiaal. Er is geen nieuw te
verkrijgen! Ook de inzet van paarden blijft onder druk staan, gelukkig zijn er nog een aantal
voerlieden bereid om paarden aan te houden voor de inzet bij de reddingboot.
Hoewel de waardering nog steeds overweldigend is wordt het organiseren en in stand houden van
de demonstraties steeds lastiger, dat geldt ook voor de stijgende kosten.

Kunstmaand 2017
Nelleke Bosland
Nelleke Bosland maakt sculpturen en installaties die site-specifiek zijn.
Zij werkt met tape in diverse kleuren, spiegelend folie waarmee herhalende
gestreepte patronen ontstaan. Tijdens het voorbereiden en het maken van de
installatie maakt zij foto’s die het materiaal zijn voor stopmotion video.
Voor Kunstmaand Ameland maakt Nelleke Bosland de videoinstallatie Connected.
Carole Witteveen
Haar werk balanceert op de grens van de
gedroomde werkelijkheid, de grens tussen
sprookjes en de waan van de dag, tussen mythe
en realiteit. Tekenen is voor haar een reis, is
handelen, bewegen, een zoektocht op doek en
papier, lijnen die reizen, aftasten en bewegen,
techniek gebruiken en vergeten. Vormen die
groeien en zich als schimmels vasthechten aan
het oppervlak. Het zwartsel van houtskool als duisternis en magie.
Haar tekeningen worden gevoed door de literatuur. Deze geeft haar beelden, die ze niet direct
waarneemt of kan vertalen. Zij zijn slechts schimmen in haar hoofd. Deze beelden zijn
onlosmakelijk verbonden met de gebeurtenissen van alledag, het leven om haar heen. In haar
tekeningen staan mens en dier centraal, opgesloten in een fictief landschap dat overal kan zijn.
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Landbouw Juttersmuseum “Swartwoude”
Als tegenhanger van de expositie over HDKat werd in museum Swartwoude een expositie
georganiseerd over de vrouw van HDKat en vrouwen van Ameland. Vrouwen die hun
gezin moesten onderhouden en de boerderij moesten doen terwijl de mannen op zee waren.
Het waren misschien wel de meest geëmancipeerde vrouwen van Nederland.
Omdat we merken dat het steeds lastiger wordt levende have te houden in het museum zijn
we gestart met de herinrichting van de schuur. We willen daar de Amelander
landbouwgeschiedenis aan de hand van beelden, personen, verhalen en materiaal vertellen.
Kunstmaand Ameland
Lotta Söder
In haar werk ligt de nadruk op de kwetsbaarheid van het leven en de
schoonheid van de imperfectie. Haar werk beweegt zich tussen abstract
schilderen en fotoprints, teksten en historische fragmenten, een soort
poëtische, archeologische vondsten uit een innerlijk leven.
Historische afbeeldingen, volkskunst, oude weefwerken, iconen,
restanten van gebouwen, Egyptische sculpturen en het dagelijks leven
inspireren haar. Net als landkaarten en oude patronen. Ze vertellen haar
over onze verbondenheid door tijd en ruimte, een verlangen naar
schoonheid, liefde en communicatie.
Een wens om te scheppen en te ontdekken. Lotta maakt haar werk
vooral van onbewerkt vuurgepolijst glas (floatglass), beschilderd en bedrukt met glasverf,
gestookt en ‘gefused’ in verschillende lagen. De mozaïekstukjes vormen een belangrijk deel
van haar stukken. Elk stukje is uniek, mooi en tegelijkertijd klein en oneffen, maar samen
vormen ze het grotere geheel, een nieuw patroon.

Egbarta Veenhuizen
Egbarta Veenhuizen exposeert met werk, geïnspireerd door twee reizen
naar Groenland. In het museum waren onder meer een serie
reistekeningen, portretten en litho’s te zien. De reistekeningen - in pastel
en inkt uitgevoerd - werden dit jaar gemaakt in Groenland; impressies van
landschappen en van situaties zoals een Inuit met zijn hondenslee.
De met de hand ingekleurde litho’s tonen een jonge Hidde Dirks Kat,
walvisvaarder van Ameland uit de achttiende eeuw. Vanaf 2016 maakte
Egbarta een serie tekeningen van de Inuit en Hidde Dirks Kat in het kader
van het project HDK2018.
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Cultuurhistorisch museum “Sorgdrager”
De nieuwe animatie van Hidde Durks Kat en zijn belevenissen op het ijs sloten prima aan bij de
vaste expositie in het Sorgdragermuseum. In het museum wordt veel aandacht geschonken aan de
walvisvaart in de periode 1750-1800. Ook het leven van de legendarische Hidde Dirks Kat wordt
in de permanente expositie toegelicht. Alle wisselexposities zijn het afgelopen jaar afgestemd op
de Walvisvaart. Achter de schermen wordt hard gewerkt aan de digitalisering van de collectie.
Een proces waar we al enkele jaren mee bezig zijn, maar ook nog wel enkele jaren voor nodig
hebben om alles in kaart te brengen. We krijgen bij het digitaliseringsproces steun van de
Museumfederatie Fryslân. In het najaar is met steun van Noord Archeologisch depot de collectie
aardewerk gedateerd en omschreven. De collectie schilderijen is omschreven door Jan van Dijk.
Zo langzamerhand komen we tot de conclusie dat ons depot uitpuilt van de collectiestukken, daar
zitten bijzondere bij, maar ook minder belangrijke of dubbele stukken. Samen met de stichting
“de Ouwe Pôlle” willen we een ont-zamel-plan opstellen, om op die wijze gerichter de collectie
Ameland samen te stellen.
Opening tentoonstelling en presentatie boek Poolkoorts / Arctic Fever van Peter du Gardijn
en B.C. Epker op vrijdag 20 juli.

16 maart 2018 Presentatie van het boek “Een walvis als boterham” geschreven door Cor
Gransbergen in De Wijde Blik te Ballum

Museumstuk van de maand
Onder die titel presenteerden museum Sorgdrager en Persbureau Ameland elke maand een
opmerkelijk voorwerp uit de museumcollectie.
Famillement
Stichting de Ouwe Pôlle deed met een stand mee met het door het
CBG|Centrum voor familiegeschiedenis i.s.m. Tresoar en het
Historisch Centrum Leeuwarden georganiseerde Famillement op
zondag 3 juni 2018
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Kunstmaand Ameland
Joke Visser
Joke Visser laat zich in haar werk graag verrassen en beperkt zich daarom niet
tot klei. Ze werkt met verschillende materialen en combineert traditionele en
experimentele technieken. Ze maakt keramische sculpturen die een nieuw
evenwicht vinden in verbinding met contrasterende materialen. Thema’s als
kwetsbaarheid, puurheid en esthetiek staan centraal in haar werk. Het gaat haar
om het ritueel van het creëren, het fysieke van de ritmes.
Anders Nils
Anders Nils woont en werkt in Göteborg waar hij ook studeerde aan de
Academie voor Fotografie en de Valand Kunstacademie.
De kwaliteiten van water fascineren hem. Hij onderzoekt waterlandschappen
onder en boven het oppervlak. In de beweging van water lossen vormen op tot
abstracties, licht en donker wisselen elkaar af in een voortdurend drama. Het
onderwater landschap is een paradox, kalm en stil maar tegelijk kleurrijk en vol
leven. Met digitale camera’s onderzoekt Anders Nils de onderwaterwereld, in
de winter, onder het ijs in meren, stromen en de oceaan. Boven het
wateroppervlak werkt hij meestal met analoge camera’s.
Piet Vos
Piet Vos exposeerde op meerdere plaatsen in Nederland en in
Tsjechië. Hij was o.a. projectleider bij het tot stand komen van
het beeldenpark Een Zee van Staal in Wijk aan Zee. En hij
maakte o.a. het monument Zo ben ik tot over mijn oren verloofd
met het licht ter ere van Lucebert in Heemskerk. Een reis als
matroos naar Spitsbergen in1994 was aanleiding om in 2015 op Texel een wrak van een
vergaan schip te bouwen. Dit werk was geïnspireerd op het dagboek van de reis die
walvisvaarder Hidde Dirks Kat, commandeur op Ameland, in 1777-1778 maakte. Dit was
vervolgens aanleiding tot de installatie met stopmotionfilm: EENER REIZE TER
WALVISCHVANGST.
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Vuurtoren
De vuurtoren heeft in 2017 een hele metamorfose ondergaan aan de buitenkant. De toren heeft
eerst als kunstobject gediend en is daarna aan de buitenkant geschilderd. Nadat dit gereed was
is door medewerkers van de STAM in januari en februari 2018 de toren in z’n geheel
geschilderd aan de binnenkant. Niet zo spectaculair en in het oog springend als het werk aan
de buitenkant maar even zo tijdrovend en dankbaar als het werk aan de buitenkant. Door het
groot onderhoud hopen we de toren weer voor lange tijd open te kunnen stellen voor publiek.

Molen “de Verwachting”
Het molensucces blijft maar doorgaan en is ondanks de professionalisering van
enkele medewerkers, voor een groot deel te danken aan de vele vrijwilligers. Voor
alle producten gold dit jaar een omzetstijging. Voor de mosterd was dit zelfs meer
dan twintig procent. Het is overweldigend hoe zo’n grote en hechte groep
vrijwilligers zich inzet. Het gaat om molenaars, mosterdmakers, af-wegers, potjevullers, stickeraars, cadeau verpakkers etc. etc., een ieder zet zich op haar of zijn
manier in en maakt door zijn bijdrage de productie mogelijk.
Dit jaar is een kleine oven aangeschaft en willen we enkele meel mixen verwerken
tot speciale Amelander koekjes. De eerste experimenten waren zeer geslaagd.
Ook de workshops mosterd maken vallen goed in de smaak bij het publiek. Zowel de
NDR als de WDR hebben dit jaar televisie opnames gemaakt.
De molen die eigendom is van de gemeente is dit jaar geschilderd door
schildersbedrijf Appelman. De mosterdmakerij, winkel en opslagruimte zijn door
onze eigen mensen geschilderd.

Kunstmaand Ameland
Petra Tepass
Zij werkt voornamelijk met plaattechniek en vorm met de hand.
De werkstukken worden gebakken in een elektrische oven (1050°C) of in een raku-oven.
Wat eruit komt is kunst (niet altijd). Wat me fascineert is de weg er
naartoe, evenals de verscheidenheid aan mogelijkheden die keramiek
biedt. De vrijheid van het ontwerp, het gevoel van kracht in de
vormgeving, het zoeken naar de grenzen van het gebruik van klei, de
kleuring, het meditatieve effect van het opbrengen van glazuur met de
borstel. Adrenalinekicks, tijdens raku stoken wanneer de gloeiende
werkstukken bij 1000°C uit de oven gehaald worden en deze
vervolgens in zaagsel een vuur ontsteken. De controle over de juiste
timing en niet te vergeten de spanning die er is als je het deksel
opent… en dan de tevredenheid.
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Molen “de Phenix”
De activiteiten bij de molen waren dit jaar tot een minimum beperkt. De staat van de
molen laat een intensief gebruik niet toe. Vooral op zaterdag hebben de molenaars Clemens,
Willem en Andries met de molen gewerkt. De productiemogelijkheden zijn echter beperkt
waardoor er veel voor de prins is gedraaid. Tijdens het draaien blijkt er gelukkig nog wel de
nodige belangstelling voor het molenaars vak.
Achter de schermen is echter wel het nodige werk verricht. Er zijn plannen gesmeed om de
molen volledig te restaureren, om daarna ook een herbestemming toe te voegen aan de huidige
functie. Samen met de gemeente Ameland is met de Hollandsche Molen en Rijksdienst voor
Cultureel Erfgoed is gesproken over het aanzicht en de staat van de molen, met bouwmeester
van Reeuwijk en architectenbureau WAT uit Assen zijn herbestemmingsplannen uitgewerkt.
Ondertussen is met positief gevolg subsidie aangevraagd bij de Hollandsche Molen, het
Waddenfonds en de provincie Fryslân. In december zijn de roeden van de molen gedemonteerd
en is de restauratie gestart. Begin 2019 zal de procedure voor de herbestemming gestart worden.
Door een oliemaal-installatie aan de molen toe te voegen ontstaat er een tweede hoofdfunctie bij
de molen. Met de op Ameland geproduceerde en verwerkte olie zullen zeepproducten
ontwikkeld worden. De productielijn wordt opgezet samen net het Amelands product. Het
afgelopen jaar is door de Landbouwuniversiteit Wageningen onderzoek gedaan naar de teelt en
verwerking van oliehoudende zaden op Ameland. Uit dit omvangrijk onderzoek blijkt dat er
vele kansen en mogelijkheden liggen!

Bunkermuseum Ameland
Het project “wadden in de oorlog” is dit jaar afgerond. Daarvoor zijn nog twee bunkers in de
Tonneduinen toegankelijk gemaakt en is een Tobroek op de Engelsman duin ontgraven. Ook zijn de
mogelijkheden in het Hollumerbos onderzocht om de daar onder het zand liggende bunkers te
ontgraven. Dat laatste lijkt een zeer gecompliceerde zaak en het is maar de vraag in welke staat de
bunkers verkeren. De bunkers in de Tonneduinen en het Engelsmanduin worden opgenomen in een
WO II route waar we in 2019 mee willen starten.
Achter de schermen is veel energie gestoken in de administratieve afhandeling van het project. De
STAM was voor de stichting Waddencentra penvoerder van dit project.
Het onbemande bunkermuseum kende wederom een prima jaar wat bezoek betreft. Ook de toegang
via een betaalunit met een tourniquet is goed verlopen op één grote storing na die ons helaas
midden in het seizoen trof. Met de WO II werkgroep wordt verder bekeken welke onderwerpen we
in de toekomst nog aan de orde kunnen laten komen.

Bunker-dag Ameland
225 mensen maakten tijdens de
landelijk bunker-dag gebruik van de
mogelijkheid het bunkermuseum te
bezoeken en namen deel aan één van
de georganiseerde rondleidingen.
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Op 19 juni werd bunker
“De Tobroek” vrij
gegraven op
Engelsmanduun

Ecologisch onderzoek 2018
Johan Krol
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. Of de
monitoring ook na 2020 doorloopt is nog onbekend. 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.
Jeroen Jansen is ecoloog bij de NAM voor o.a. het ‘waddendossier’ en tevens secretaris van
de Commissie. De commissie heeft een nieuwe voorzitter gekregen in de persoon van Nel
Sangers. Op 28 augustus was de bodemdalingscommissie en een deel van de onderzoekers op
veldbezoek en is onder leiding van Johan een rondgang om het Oerd gemaakt.
Op 5 juli was een ‘Zeegse’ VIII bijeenkomst in Leeuwarden. Hier wordt gesproken en
gepresenteerd over onderzoeksresultaten in relatie tot gaswinning onder de Waddenzee.

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 2018 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
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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.
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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.
NAM project ‘opruimen mijnbouwlocatie Hollum’
Bij paal 3 tegen de zeereep ligt een niet gebruikte gasput (HOA1) van de NAM. Er waren in
2016 al 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.
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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 worden uitgegraven en afgevoerd. We doen de
ecologische begeleiding van dit project samen met John Melis en doen dit weer in opdracht
van ANTHEA. De projectleiding doet ARCADIS in opdracht van de NAM. De Provincie
Friesland is bevoegd gezag. We spelen een rol 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 2018 is deze monitoring weer uitgevoerd (nr 11, 12 en 13).
Na vele jaren van gesteggel schijnt het nu bijna zover te zijn dat het natuurbeheer van RWS
gebieden in de Hollumer duinen en de Lange duinen door RWS wordt overgedaan naar SBB.
Daardoor kan het zijn dat de monitoringsprojecten in de Lange duinen ook gaan veranderen
van opdrachtgever of wellicht worden gestopt of veranderd van opzet in 2019.
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.
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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 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.

Foto 2. Kliflamsoor (Limonium binervosum) op Groene strand bij Ballum. Foto: J. Krol. 258-2013
Overige toegepaste ecologische onderzoeken.
14. 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 werden door
Royal Haskoning DHV gedaan. Johan is daarbij aangehaakt als lokaal deskundige en we
waren dus deel van het team dat de ecologische zaken rond dit grote project begeleidde.
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In 2018 is dit project afgesloten en het aanvragen van een vergunning voor een
slotmanifestatie op 1-2 september op de Ballumerbocht was onze laatste bijdrage aan de
dijkversterking op Ameland.
15. 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.
Voorlopig hebben we voor drie jaar opdracht om hier de sedimentatie/erosie in kaart te
brengen. We werken vanuit Harlingen en gaan viermaal per jaar met een boot (Bumblebee)
naar de plaat en landen aan met een kleine rubberboot.
16. 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 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.
17. Vergunningaanvraag Rombus natuurfilms.
Rombus natuurfilms (https://rombus.nl/) is bezig een informatief/educatief project in het
waddengebied uit te voeren. Met een forse subsidie uit het Waddenfonds wordt tot 2021
gefilmd in gebieden verspreid over de gehele Waddenzee en de eilanden. Wij hebben voor
Rombus voor het hele gebied een vergunning aangevraagd in het kader van de Wet
Natuurbescherming bij de drie noordelijke provincies op basis van een werkplan..
18. Vergunningaanvraag Paintball centrum Ameland.
In het kader van de Wet Natuurbescherming heeft het Natuurcentrum voor het
Paintballcentrum in de Vleyen een aanvulling op de bestaande natuurtoets gemaakt. Hiermee
is een vergunningaanvraag waar de Provincie vragen over had vlot getrokken.
19. Vergunningaanvraag voor uitvoering openingsvoorstelling dijkversterking.
In het kader van de Wet Natuurbescherming heeft het Natuurcentrum voor Stichting De Hort
op een beoordeling gemaakt voor mogelijke effecten op de omringende natuur van het KNRM
terrein in de Ballumerbocht. Hier is op 1 en 2 september 2018 een voorstelling met muziek
gegeven die vooraf aan bijvoorbeeld de Natura2000 doelstellingen van de Waddenzee getoetst
diende te worden.
Overige ecologie:
In 2018 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 2018 werden geen levende dieren aangetroffen. Redelijk verse
kadavers worden niet meer ingevroren voor later onderzoek.
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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/ExpertisesDienstverlening/Onderzoeksinstituten/imares/show/Bruinvissen-hebben-grote-en-vettevissen-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 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
19-23 februari 2018 Milieujutters op Ameland
In de periode van 19-23 februari waren de milieujutters traditiegetrouw weer op Ameland,
naast en passe-partout voor de musea zijn zij het wad op geweest en hebben zij een boeiende
lezing gehad van Johan Krol.
27 februari t/m 2 maart 2018 “Help Pake en Beppe de vakantie door”
Net als elk jaar deed het Natuurcentrum mee aan de actie “Help Pake en Beppe
de vakantie door” van de Friese Museumfederatie. Deze dagen hebben kinderen
t/m 12 jaar gratis toegang tot het Natuurcentrum op vertoon van een
volwassene. In het Natuurcentrum kon men gratis deelnemen aan “Speuren en
pluizen” in de practicumruimte of mee met de verteller.

22 maart 2018 Bezoek delegatie Ministerie van Landbouw aan
“De Verwachting”
Op 22 maart bracht een delegatie van het Ministerie van Landbouw een bezoek aan koren en
mosterdmolen “De Verwachting” op uitnodiging van H. Pilat
(Waddengoud) en J. Wibier, hier kregen zij een presentatie en een rondleiding.
6 april 2018 Gemeente Ameland inzake onderzoek watergebruik en waterbewustzijn
Op 6 april hielden de studenten van Inholland Delft hun presentatie “Toekomstbestendig
Waterbehoefte” op uitnodiging van de Gemeente Ameland in de gehoorzaal van het
Natuurcentrum. Tussen 10.00 en 17.00 uur werden diverse presentaties vertoond,
filmopnames gemaakt en was er ruimte voor debat.
16 april 2018 Handelsmissie in Natuurcentrum
Op 16 april werd er ’s avonds een overleg gehouden in de gehoorzaal van het Natuurcentrum
in het kader van Handelsmissie Ameland. Een overleg tussen diverse Amelander
ondernemers.
21 april Friese molendag
Op zaterdag 21 april werd de jaarlijkse Friese molendag weer
gehouden. De molens konden deze dag gratis worden bezocht en
de molenaars waren aanwezig om uitleg te geven en uiteraard te
malen.
25 april 2018 Waddencampus
Op 25 april heeft een groep van 20 studenten de waddencampus
bezocht, waar zij uitleg kregen over de mogelijkheden die deze
campus voor hen kan bieden, gevolgd door een presentatie in de gehoorzaal van het
Natuurcentrum
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8 mei 2018 Officiële opening Waddencampus Ameland
Op 8 mei werd de Waddencampus Ameland in het Natuurcentrum
officieel geopend door gedeputeerde Klaas Kielstra en
Burgemeester Albert de Hoop. Tijdens het programma werd door
Gedeputeerde Kielstra ingegaan op de betekenis van onderzoek
voor de duurzame economische ontwikkeling van de
Waddenregio en hielden Klaas Jan Noorman/Aagje van Meerwijk
van de Hanze Hogeschool en Pieter van de Werff van het
Nordwin College boeiende lezingen gegeven over
onderwijsvernieuwing.
8 mei 2018 Filmopnames in het kader van het project “Kongsi van de eendenkooi”
Op 8 mei werden in het kader van het project “Kongsi van de eendenkooi” Landschapsbeheer
Friesland wil dit project veertien Friese eendenkooien toekomstbestendig maken, de
Nassaukooi op Ameland heeft aan dit project deelgenomen en in dit kader is een
informatiefilm opgenomen in de eendenkooi.
11mei 2018 Jaarlijkse fietstocht Staatsbosbeheer Ameland
Op 11 mei werd weer de jaarlijkse fietstocht georganiseerd door
Staatsbosbeheer Ameland, de deelnemers konden in
Cultuurhistorisch museum Sorgdrager de expositie ‘’De reis van
Hidde Dirks Kat’’ gratis bezoeken. 250 mensen hebben hier
gebruik van gemaakt.
12 mei Nationale Molendag
Op zaterdag 12 mei werd de Nationale molendag gehouden, de molens “De Phenix” en de
“Verwachting” waren deze dag door de bezoekers gratis te bezoeken. Tevens waren er diverse
activiteiten.
15 mei 2018 Handelsmissie in Natuurcentrum
Op 15 mei werd er ’s avonds opnieuw een overlegavond gehouden in de gehoorzaal van het
Natuurcentrum in het kader van de Handelsmissie.
Naast diverse Amelander ondernemers was deze avond Lab-Vlieland aanwezig.
17,18 en 19 mei NDR op Ameland
Op 17 mei werden door de NDR opnames gemaakt in het landbouwjuttersmuseum Swartwoude, hier werd uitleg gegeven en een
rondleiding verzorgd, op 18 mei werd de workshop mosterd maken
gefilmd en op 19 meei ging de filmploeg mee met de demonstratie
van de Paardenreddingboot. Presentatrice Judith Rakers speelde bij
de opnames een hoofdrol. Het resultaat was een prachtige
documentaire die in het najaar is uitgezonden.
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22 mei 2018 Programma Nordwin College Waddencampus
Op 22 mei werd een dagprogramma gevolgd door een grote groep studenten van diverse
disciplines van het Nordwin College. Zo werden een rondleiding door de eendenkooi, Molen
de Verwachting en het Natuurcentrum met een kijkje achter de schermen van het aquarium
verzorgd en werden bij een Amelander boer op zijn land excursies gehouden in het kader van
het weidevogelbeheer.

25 mei en 1 juni 2018 Duurzaamheidsavonden in Natuurcentrum
Op 25 mei en op 1 juni werden een tweetal bewonersavonden georganiseerd in het kader van
Duurzaam Ameland in het Natuurcentrum. De avonden werden georganiseerd door de
Gemeente Ameland. De presentaties vonden plaats in het grote aquarium en op de eerste
verdieping was ruimte voor het interactieve gedeelte.

Mei/juni 2018 Workshops weidevogels bij melkveehouders Nordwin College
Op 23, 30 mei en 6 juni kwamen groepen studenten van de studierichting melkveehouderij
naar Ameland voor een bezoek aan drie melkveehouderijen. Tijdens deze bezoeken werden
weidevogelbeheer workshops ter plaatse gegeven door medewerkers van het
Natuurcentrum.
9 juni 2018 Bunker-dag
Op 9 juni werd landelijk de Bunker-dag
georganiseerd, ook op Ameland werden
rondleidingen verzorgd en was het
bunkermuseum gratis te bezoeken. In
totaal maakten 225 mensen gebruik van
deze mogelijkheid.
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21 juni 2018 Vervoersvisie Ameland
Op 21 juni hebben de Gemeente Ameland, de Hanzehogeschool en Entrance ’s avonds
presentaties en brainstormsessies gehouden in het Natuurcentrum Ameland over de
vervoersvisie Ameland.
5 juli 2018 Ouderenochtend Sociaal Cultureel werk
Op 5 juli hield Sociaal Cultureel werk (De Toel) hun ouderenochtend in het natuurcentrum.
Van half 11 tot 12 uur kon men luisteren naar verhalen, verteld door Pieter jan Borsch en
Aukje de Boer en kon men genieten van een kop koffie/thee.
7 en 8 juli 2018 Madness festival
Tijdens het madness festival organiseerde het natuurcentrum
Ameland een clinic, in kleine groepjes kon men vissen met een
kornet op het strand onder begeleiding van medewerkers van het
natuurcentrum
11 juli 2018 Bezoek groep Wetterskip Fryslân
Op 11 juli heeft het Wetterskip Fryslân het Natuurcentrum
bezocht, de dijkexpositie werd bezocht en voor de deelnemers
aan het bezoek werd drinken en verse smoothies verzorgd.
12 juli 2018 Bezoek Gemeente Groningen
Op 12 juli bracht een delegatie van de Gemeente Groningen een bezoek aan Ameland en het
Natuurcentrum. In de gehoorzaal werd ’s ochtends vergaderd en werden presentaties
gehouden.
16-22 augustus 2018 Opnames WDR
Tussen 16 en 22 augustus werden er door de West Deutsche Rundfunk opnames gemaakt in
koren en mosterdmolen “De Verwachting” waarbij de mosterdmakers uitleg gaven, ook
werden er opnames gemaakt in museum Sorgdrager en museum Swartwoude waarbij uitleg
werd gegeven en een rondleiding.
1 september 2018 Groep Klaas Deen in Natuurcentrum
Op 1 september werd in het Natuurcentrum een presentatie gehouden voor de groep van Klaas
Deen. Tevens werd de groep rondgeleid door het Natuurcentrum.
7 september Theatervoorstelling NHL
’s ochtends om 11.30 uur werd in het Natuurcentrum een voorstelling van de theateropleiding
van de NHL gegeven. De voorstelling was inbegrepen bij de entree van het Natuurcentrum.
19 oktober Slik en Zand
Op zaterdag 20 oktober werd de 8e editie van Slik en Zand georganiseerd. Net als voorgaande
jaren werd er de avond van tevoren een avond georganiseerd in het Natuurcentrum.
Op vrijdag 19 oktober, werd een informatief en inspirerend avondprogramma aangeboden.
Emeritus-hoogleraar Arctische en Antarctische studiën en voormalig directeur van het Arctisch
Centrum van de Rijksuniversiteit Groningen Louwrens Hacquebord nam de bezoeker deze avond
meen op een reis door de walvisvaartgeschiedenis van Ameland. Met het dagboek van Hidde
Dirks Kat als uitgangspunt werd via verschillende invalshoeken verteld over een belangrijk deel
van de Amelander geschiedenis en werd getoond hoe dit nu nog zichtbaar en tastbaar is op het
eiland.
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23 oktober Molendag
In tegenstelling tot andere jaren was dit keer de Hollumer molendag op dinsdag in plaats van
zaterdag. De molendag viel daardoor midden in de herfstvakantie en werd zeer goed bezocht.
27 oktober Nacht van de nacht
Op 27 oktober werd landelijk de Nacht van de Nacht weer georganiseerd.
Net als andere jaren organiseerde het Natuurcentrum Ameland in
samenwerking met de Gemeente Ameland en Staatsbosbeheer weer een
“nachtelijke” tocht die startte bij de Vuurtoren. Eenmaal weer terug konden
de deelnemers de Vuurtoren beklimmen en genieten van een beker warme
chocolademelk.
3 november Bezoek personeel Arriva aan Natuurcentrum
Op 3 november brachten de medewerkers van Arriva een bezoek aan het Natuurcentrum. Zij
kregen een rondleiding met verhalen en in het grote aquarium werden de vissen gevoerd met
uitleg. Tussendoor werd voor koffie/thee en een versnapering gezorgd.
22 november Vervoersvisie Ameland
Op 22 november wad “Hackathon “ vervoersvisie Ameland gedurende de dag en avond te
gast in het Natuurcentrum. In verschillende ruimtes werden overlegsessies en presentaties
gehouden.
23 november Hotel Noordsee
Op 23 november was een grote groep van hotel Noordsee te gast in het Natuurcentrum. De
groep had in het grote aquarium presentaties die werden afgewisseld met rondleidingen door
het natuurcentrum verzorgd door de gidsen.
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Lezingen/Uitgaven
Door Stichting “De Ouwe Polle” zijn in het seizoen 2018 weer een drietal interessante
lezingen georganiseerd.
Lezing Gerlof Molenaar
Op woensdag 24 januari werd in hotel De Klok in Buren een lezing gegeven
door Gerlof Molenaar. Gerlof Molenaar is de kenner op het gebied van de
Eerste- en Tweede Wereldoorlog op Ameland. Al vele jaren verzamelt hij
informatie en voorwerpen uit deze periodes. Tijdens beide oorlogen spoelden
op Ameland veel lichamen van soldaten aan. Tevens crashte een aantal
vliegtuigen rondom Ameland. Alle soldaten liggen op de militaire
begraafplaats in Nes begraven. Over dit onderwerp heeft Gerlof onder meer
een boek geschreven met de titel 'Erfenis van de Storm. Oorlogsgraven op
Ameland'.

Printkes-kieke
Op vrijdag 16 februari 2018 werd in café-restaurant “De Zwaan” in Hollum zoals elk jaar de
'printkes kieke'-avond georganiseerd waar vele onbekende maar ook herkenbare foto's uit het
recente verleden van alle dorpen van Ameland worden getoond. Het is een feest van
herkenning voor de oudere Amelanders. Kortom, een gezellige avond vol nostalgie. Pieter Jan
en Tineke Borsch zijn altijd op zoek naar foto's die ze tijdens deze avond kunnen laten zien.

Lezing Anne -Goaitske Breteler
Op donderdag 22 november 2018 werd in
Hotel de Jong in Nes een lezing gehouden door
Anne-Goaitske Breteler over haar boek “De
Traanjagers” herinneringen aan de naoorlogse
walvisvaart.

Pôllepraat
De Pollepraat, een uitgave van de Stichting Ouwe Pôlle Ameland is in 2018
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 2018 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 2018
voor de derde maal als boekje uitgegeven. Het boekje werd verstrekt aan de donateurs.
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'Kunst van Ameland, een eiland in de zon'.
Dat is de titel van een boek dat de Amelander Musea
hebben uitgegeven naar aanleiding van de expositie Het
Licht van Ameland in het Natuurcentrum in Nes.
In 'Kunst van Ameland' zijn meer dan 150 afbeeldingen
opgenomen van schilderijen, etsen, linosneden en
tekeningen van dertig kunstenaars die grofweg tussen 1900
en 1980 op Ameland werk hebben gemaakt.
Het is voor het eerst dat in één publicatie een nagenoeg
compleet overzicht wordt gegeven van kunst die in de
vorige eeuw op Ameland is gemaakt. De werken komen uit de collecties van de Amelander
Musea, de gemeente Ameland en twee particuliere collecties.
Van de dertig kunstenaars is een korte levensbeschrijving opgenomen, waarin hun band met
het eiland en hun plek in de regionale en landelijke kunstgeschiedenis wordt geduid.

Arctisch kookboekje
Bij de expositie in museum Swartwoude werd een Amelander
kookboekje uitgegeven met de naam Arctisch kookboekje
1777-1778. Het boekje stond vol met bijzondere Amelander
recepten om gerechten te maken die een link hadden met Hidde
Dirks kat en was een verwijzing naar de vrouwen achter de
zeelieden die het thuis op Ameland maar moesten zien te rooien
als de mannen van huis waren, want er moest toch eten op tafel
komen. Een onderwerp dat tevens in de expositie onder de
aandacht werd gebracht.
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Promotie/marketing
Op 14 mei 2018 werd in samenwerking met de VVV Ameland voor
Friesland promotie een film opgenomen. Er werden onder andere opnames
gemaakt bij de Vuurtoren Ameland, waar een medewerker van de Stichting
Amelander Musea uitleg gaf.
In mei 2018 is door de NDR (Norddeutscher Rundfunk) een documentaire gemaakt over
Ameland. Hiervoor werden op diverse locaties filmopnames gemaakt met interviews
gemaakt, waaronder museum Swartwoude, Koren en mosterdmolen “De Verwachting”.
Daarnaast is de filmploeg mee geweest tijdens de demonstratie van de Paardenreddingboot.
Er is meegewerkt aan een publicatie over De Wadden in het zomernummer van Noorderland
middels beeldmateriaal over de demonstraties van de Paardenreddingboot
Er is meegewerkt aan de persreis, georganiseerd door VVV Ameland voor Duitse en Vlaamse
pers, op 14 april 2018 waarbij de groep de gelegenheid kreeg om de vuurtoren te bezoeken en
interviews te houden.
In de rubriek “Smaak van de Wadden” van het Waddenmagazine waarin iemand over
zijn/haar passie voor een typisch waddenproduct vertelt, is
aandacht besteed aan de Amelander mosterd en vertelde
mosterdmaker Wim den Hartogh over het mosterd maken
in koren en mosterdmolen “De Verwachting”
De WDR heeft voor het programma Wunderschön
filmopnames gemaakt op Ameland, hiervoor werden
filmopnames gemaakt in het landbouw en juttersmuseum
Swartwoude en de Vuurtoren.
In Koren en mosterdmolen De Verwachting zijn opnames
gemaakt van het mosterd maken voor de digitale speurtocht naar het Amelands Product
gemaakt door Game Makelaars
Er is middels een wad-excursie meegewerkt aan de documentaire over de Noordzee welke
werd uitgezonden in België en op NPO2
In het blad Buitenleven van december heeft een artikel gestaan over Ameland, hierin werd
aandacht besteed aan de activiteiten en het Natuurcentrum zelf in tekst en met beeldmateriaal.
Op diverse websites van derden waren de Amelander
musea, molens en vuurtoren prominent aanwezig,
bijvoorbeeld dagje weg. Nl, wat te doen op Ameland,
lonely planet en Leeuwarden 2018 , waren goed bezochte
sites waar veel en goede informatie kon worden
gevonden.
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Twitter en Facebook speelden ook in 2018 weer een belangrijke rol bij de promotie en
marketing. Op Facebook volgend 1599 mensen de Amelander musea, molens en vuurtoren en
op Twitter volgden 1118 mensen de berichtgeving.
Websites
De website www.amelandermusea.eu wordt regelmatig voorzien van nieuw beeldmateriaal.
De Front Page kreeg regelmatig een “nieuwe look” en wordt elke keer aangepast.
Vermeldingen op websites van derden zorgen ervoor dat de Amelander musea, molens en
vuurtoren steeds beter en hoger in de ranking terechtkomt.
Naast de website Amelandermusea.eu is er de website www.natuurcentrumameland.nl en de
site www.excursieameland.nl.
Bijzondere marketingactiviteiten in 2018
Ook in 2018 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.
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 en werden ze 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 ook de activiteiten roulerend werden meegenomen
en ook 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.
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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.
Op Persbureau Ameland waren de activiteiten te vinden in de agenda, werd regelmatig
aandacht besteed aan uitgelichte exposities en activiteiten en konden mensen via de app
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.
Het natuurcentrum deed mee met de Museum kids week, georganiseerd door de Museum
Federatie en liftte mee met de promotiemogelijkheden die hierdoor werden geboden via de
website en op twitter en facrbook.
Elke maand worden de exposities en activiteiten digitaal onder de aandacht gebracht bij de
landelijke media, diverse tijdschriften en bij een groot aantal plaatselijke bedrijven
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ORGANISATIE, BESTUUR EN PERSONEEL
Bestuurlijk zijn er dit jaar weinig wijzigingen te melden. Albert de Hoop heeft afscheid
genomen als burgemeester van Ameland. Dat betekende automatisch dat het voorzitterschap
van de stichting de Ouwe Pôlle en de stichting Paardenreddingboot vacant kwam. Vanaf de
oprichting van beide stichtingen was het de gewoonte dat de burgemeester het voorzitterschap
bekleedde. En hoewel het niets te maken heeft met voormalige voorzitters hebben beide
stichtingsbesturen aangegeven dat men de tijd van de interim burgemeester wil gebruiken om
na te denken of deze constructie nog wel wenselijk is. Tot de tijd dat er duidelijkheid is
nemen Meinte Bonthuis en Jan de Vries deze functies als voorzitter waar.
Door persoonlijke omstandigheden heeft ook Gerben van Tuinen besloten zijn functie als
bestuurslid van de stichting de Ouwe Pôlle neer te leggen.
Door het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd is Anton Kiewiet op 29 oktober gestopt
met zijn werkzaamheden voor de Amelander Musea. Vanaf de oprichting van museum
“Swartwoude” was hij in dienst, en heeft hij op zijn geheel eigen wijze altijd bijgedragen aan
de openstelling van de musea. Wij zijn hem daarvoor veel dank verschuldigd.
Helaas kon het contract van Jesse Wiegersma niet verlengd worden en heeft ook hij afscheid
genomen. Tess de Ruiter is het team van vaste medewerkers komen versterken. Zij voert met
heel veel passie en vriendelijkheid voornamelijk balie en receptie werkt uit. Ze gestart in het
Maritiem Centrum maar beheerst nu ook dit werk op de andere locaties.
Door het feit dat Jan Bloem ondersteuning biedt bij de Waddencampus, heeft hij een
jaarbetrekking gekregen. Een wisselwerking die prima bevalt.
Marie Kathöfer is een jaar lang stagiaire geweest in het Natuurcentrum, zij is weer naar
Duitsland vertrokken om een studie medicijnen te starten. Met haar vioolspel heeft ze nog
kunnen meedoen aan het muziekspektakel Skiemerwad in de Ballumerbocht. Als nieuwe
stagiaire is Annika Baldus aangesteld, ook zij blijft een jaar.
Valentin Pöchmuller, een voormalige stagiair heeft ons afgelopen zomer geassisteerd als gids
en ook Jan Veestra zich weer bij het korps van (Wad)gidsen aangesloten.
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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:
Jacqueline Metz, Gerlof Molenaar, Meinte Bonthuis, Sjouke Winia, Jan van Dijk, en Jacob
Roep
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, Marjan Veenendal, Johannes
Veenstra en Jan Visser

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

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

Vakantiehulpen:
Julian de Jong, Els Brouwer

Stagiaires: Valentin Pöchmuller en Annika Baldus
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

38

39

