
‘Wij willen geen 
levend decor voor de 
toeristen worden’
Drommen toeristen en woningen  
die onbetaalbaar worden voor lokale 
bewoners: waddeneiland Ameland 
krijgt te maken met ‘Amsterdamse 
toestanden’. Tot ongenoegen van  
de eilanders. ‘We hebben graag 
toeristen, maar Ameland moet  
wel van de Amelanders blijven.’

Door Eva Rooijers en Roger Cohen
Fotografie Corné Sparidaens

‘Hier wordt uw droom werkelijkheid!’ 
De reclamezuil aan het begin van het 
Jan Roepespad op Ameland toont jonge 
ouders die vrolijk met hun kind door een 
duinlandschap fietsen — vuurtoren op 
de achtergrond. De ‘droom’ is het aanpa-
lende vakantiepark in aanbouw: ‘Resort 
Ameland’, beter bekend als Boomhiem-
ke. Op een andere advertentiebord be-
looft de ontwikkelaar en uitbater van het 
vakantiepark EuroParcs een rendement 
van 7% op de chalets.

Frank Hulsebos vindt het nieuwe park 
allesbehalve een droom. De Amelan-
der wandelt tussen de vers aangelegde 
hoopjes duin, waar hier en daar een paar 

20%
Sinds 2008 zijn de huizenprijzen 
op Ameland met 20% gestegen.

EuroParcs in Hollum.

is dat je dat stukje eilandgevoel verliest’, 
vreest Kiewiet, wiens ‘stam’ al vierhon-
derd jaar op Ameland woont.

Geen vip-eiland
Hulsebos maakt zich ook zorgen over 
het publiek dat zo’n accommodatie aan-
trekt, zegt hij al fietsend langs het oude 
zwembad. Ameland is van oudsher een 
vakantieoord voor Jan Modaal, voor ge-
zinnen uit de noordelijke provincies en 
Duitse kinderkampen. ‘We willen geen 
vip-eiland worden,’ zegt ook Kiewiet.

Hulsebos wijst op het speelveld vlak 
bij het zwembad, waar jonge kinderen 
met een kabelbaan over een plas slin-
geren. Hij zou liever zien dat op de plek 
waar het zwembad staat een initiatief 
komt dat hoogwaardige werkgelegen-
heid voor jonge Amelanders creëert. Zo-
dat ze een alternatief hebben voor in de 
horeca werken. ‘Ik ben niet tegen hotels’, 
zegt Hulsebos. ‘Je moet wel reëel blijven. 
Toeristen horen bij Ameland. Maar de 
grenzen zijn gewoon bereikt.’ 

Het plan dat nu bij de gemeente ligt 
voldoet volgens een woordvoerder van 
Kontour Vastgoed aan alle eisen van de 
gemeente. ‘Bovendien zijn de opmer-

stemd door de gemeenteraad omdat ze 
niet binnen het bestemmingsplan pas-
ten. Woensdag 28 augustus buigen de 
raadsleden zich voor de vierde keer over 
het project. Het college van B&W heeft 
alvast een positief advies gegeven.

De eilanders zijn verdeeld. ‘Met het 
wellnesscentrum hebben we eindelijk 
een accommodatie voor slecht weer’, 
zegt jacht- en terreinopzichter Kiewiet. 
‘Dat juich ik toe.’ Maar hij ziet ook de 
keerzijde. Het betekent dat het ook in ja-
nuari en februari aantrekkelijk wordt om 
naar het waddeneiland te komen. Dat 
zijn traditiegetrouw de maanden waarin 
de Amelanders bijkomen van het harde 
werken voor de toerist. ‘De consequentie 

schrale stengels duingras in steken. Hij 
klopt met zijn vuist op een van de van 
hout ogende huisjes. ‘Nep’, stelt hij vast. 
‘We zijn niet tegen vernieuwing. Maar 
we zijn wel tegen de disneyficering van 
Ameland.’

Hulsebos, een dj anno ervaren pro-
testvoerder, is de man achter de posters 
met de tekst ‘Ameland te koop? Nee!’ Die 
noodkreet hangt in bijna iedere straat 
in het dorpje Nes wel ergens achter de 
ramen. Samen met een groepje mede-
standers probeert hij te voorkomen dat 
‘Ameland speelbal wordt van projectont-
wikkelaars, beleggers en speculanten’. 

Dat Boomhiemke van Amelandse han-
den is overgegaan naar grote commer-
ciële partijen van ‘de wal’, zint Hulsebos 
niet. ‘Het zijn zakkenvullers die hier 
komen om snel geld te verdienen. Het 
kapitaal verdwijnt naar de wal.’

Geld de baas
Lang niet alle Amelanders zijn zo fel ge-
kant tegen de verschillende toeristische 
nieuwbouwprojecten en plannen op het 
eiland. Sommigen vinden de posteractie 
van Hulsebos ‘ongastvrij’. Maar er broeit 
wel degelijk ongemak op het Waddenei-
land, blijkt na gesprekken met een keur 
aan eilanders. Ze vrezen de grip op hun 
eiland te verliezen nu de toeristenstro-
men toe blijven nemen en ontwikkelaars 
hun oog hebben laten vallen op het ei-
land. Natuuropzichter Richard Kiewiet 
vat de gevoelens samen: ‘Het geld is de 
baas op Ameland.’ 

Aan de Zwarteweg aan de oostkant van 
het eiland verrijzen in hoog tempo grote 
vakantievilla’s tussen de duinen waar 
vroeger vooral bescheiden duinhuisjes 
stonden. Woningprijzen stijgen al jaren, 
ook van huizen die permanent bewoond 
moeten worden. De toestroom van ge-
pensioneerde ‘mensen van de wal’ drijft 
de huizenprijzen voor de gewone Ame-
lander op. Jongeren kunnen nauwelijks 
meer aan een woning komen. 

Wellnesscentrum
Het laatste project dat op Ameland voor 
onrust zorgt zijn de plannen voor een 
groot nieuw hotel en wellnesscentrum 
aan de Molenweg in Nes. Het project 
moet verrijzen op de plek waar nu al 
twintig jaar een tropisch zwemparadijs 
staat te verkrotten en is afkomstig van 
hotelondernemer Harry Westers, ei-
genaar van de Westcord Hotels, en de 
Kontour Groep, een onderdeel van Vol-
kerWessels. 

De plannen zijn al drie keer wegge-

Schrikbeeld Sylt

Ameland Dorpen op het eiland

Het grote schrikbeeld voor 
Amelanders is Sylt. Het Duitse 
Waddeneiland is het duurste 
vakantieoord van Duitsland.
‘Autochtone’ Sylters die op 
het eiland werken, kunnen de 
luxe rieten villa’s en de dure 
hoogbouw niet meer betalen en 
reizen elke dag op en neer naar 
het eiland. In april organiseerden 
de gemeente Ameland en de 
VVV een studiereis naar Sylt. Ook 
actievoerder Frank Hulsebos was 
mee en keek zijn ogen uit. ‘Sylt 
laat zien hoe het fout kan lopen.’

Golfbaan d’Amelander Duinen te Hollum.

Aankomst van de veerdienst op Ameland.

kingen en bezwaren die de afgelopen 
periode door veel Amelanders zijn aan-
gedragen in het aangepaste plan meege-
nomen.’

Het debat over het wellnesscentrum 
toont de spagaat waarin de eilanders 
zich bevinden. De toeristen zijn hard no-
dig. Het is hun broodwinning. Maar de 
laatste tijd zijn er wel erg veel bezoekers, 
hoor je op het eiland. ‘Ameland moet 
wel Ameland blieven’, briest een gepen-
sioneerde eilander die met zijn vrouw 
geniet van het uitzicht op uitkijkpunt de 
Oerdblinkert. In de verte vliegt een kie-
kendief. Langs het pad bloeien de paarse 
bloemen van het harig wilgenroosje. 
Toeristen zijn er vanaf dit punt nauwe-
lijks te zien. Toch vreest hij dat Ameland 
te vol raakt.

Net Amsterdam
Jaren investeren in het toerisme heeft 
zijn vruchten afgeworpen. Met zo’n 3600 
inwoners trekt Ameland inmiddels on-
geveer 620.000 bezoekers per jaar. Het 
bruto binnenlands product (bbp) is ook 
in de crisisjaren gestaag doorgegroeid 
met zo’n 1% à 2% per jaar naar zo’n 
€ 300 mln.

In dat opzicht lijkt Ameland op Am-
sterdam. Ook de hoofdstad investeerde 
fors in het aantrekken van toeristen. 
Maar nu die toeristen in groten getale 
komen, vinden de inwoners het ineens 
wel erg druk. Amelanders vrezen voor 
verdrukking van het gewone leven op het 
eiland, de Amelander leefstijl waarbij 
de voordeur niet op slot hoeft en buren 
elkaar helpen. ‘Wij willen geen levend 
decor voor toeristen worden’, zegt Hul-
sebos.

Dat Ameland in trek is, bevestigt ma-
kelaar Dukke Boersma van makelaardij 
Koudijs. In de etalage van haar zaak in 
het historische centrum van Nes hangen 
vooral foto’s van recreatiewoningen. 
Zeker nu de rente zo extreem laag is, zien 
steeds meer particulieren een vakantie-
woning, die ze een deel van de tijd verhu-
ren, als een aantrekkelijke manier om 
hun geld weg te zetten.

Zodra er een bordje ‘Te koop’ in een 
van de tuinen staat van een vakantiewo-
ning aan de Zwarteweg, de Goudkust 
van Ameland, weten de eilanders wat er 
gaat gebeuren. ‘Zo’n huisje wordt voor 
€ 800.000 à € 900.000 opgekocht, deels 
door vastgoedjongens van de wal, en bin-
nen afzienbare tijd plat geschoven’, zegt 
Boersma. ‘De nieuwe villa’s worden voor 
zo’n € 1,5 mln verkocht.’ 

Huizenprijzen
Dat de huizenprijzen op Ameland sinds 
de vorige piek van 2008 met ruim 20% 
zijn gestegen — zelfs meer dan in Am-
sterdam — komt voornamelijk door de 
miljoenenvilla’s aan de Zwarteweg. Maar 
ook in de dorpen, waar de woningen per-
manent bewoond moeten worden, staat 
de betaalbaarheid sterk onder druk, zegt 
makelaar Boersma. Starterswoningen 
beginnen op € 200.000. De meeste hui-
zen zijn al snel duurder dan € 300.000, 
te veel voor jonge Amelandse starters op 
de woningmarkt. ‘Omdat ze niet kunnen 
wonen, gaan onze kostbare jonge men-
sen naar de wal’, zegt Boersma. 

De krapte is volgens de makelaar voor 
een deel te wijten aan de passiviteit van 
het gemeentelijk woningbouwbedrijf. 
‘De gemeente rolt de rode loper uit voor 
projectontwikkelaars, maar aan sociale 
huisvesting hebben ze al twintig jaar 

niks gedaan,’ zegt ook Hulsebos. 
Wethouder Piet IJnsen ontkent dat er 

sprake is van woningnood. Wel erkent 
hij dat er de afgelopen tien jaar te weinig 
woningen zijn gebouwd. De gemeente 
heeft nu een plan om zes woningen te 
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bouwen voor jonge huurders.
De wethouder zegt niet zoveel te 

kunnen doen om kopers van buiten 
het eiland te stoppen. Wie een woning 
tot € 300.000 koopt, moet nu al ‘econo-
misch gebonden’ zijn aan het eiland. 
Ook is er volgens de wethouder slechts 
zeer beperkte ruimte voor de groei van 
toeristische accommodaties. Maar dat 
Amelanders hun woningen en vakantie-
woningen verkopen aan kapitaalkrachti-
ge partijen van de wal, kan de gemeente 
niet tegenhouden, zegt IJnsen. 

Amelanders hebben in dat opzicht 
ook boter op hun hoofd, vindt Boersma: 
zetten ze hun eigen woning te koop, dan 
willen ze de hoofdprijs. ‘Dus gaan de wo-
ningen naar mensen van de wal, die als 
eerste handeling een hek om hun tuin 
en een slot op de achterdeur zetten, waar 
wij het juist gewend zijn om bij elkaar 
achterom te lopen. We zijn niet zuinig 
genoeg op de Amelander cultuur.’

Eva Rooijers en 
Roger Cohen zijn 
redacteuren van Het  
Financieele Dagblad.
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