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Twee jaar in een avond. Door Corona is de vorige Jaarvergadering helaas op het laatste moment afgelast.
Gelukkig kan deze nu wel doorgang vinden.   

Financiën
Ook SNBD heeft last van de huidige financiële problemen, zoals we straks van Nel An zullen horen. Dat betreft
de problemen rond de bankgarantie en de negatieve rente. We vragen hiervoor in deze vergadering ideeën
van de donateurs.  
 

Politiek 
We hebben zoals altijd gesprekken gevoerd met de politiek, maar we komen niet veel verder dan: sympathiek
plan, kom maar met het geld dan steunen we jullie met de natuurontwikkeling op Dellewal. Onze instelling is
en blijft om samen met de gemeente op te trekken om deze natuurontwikkeling mogelijk te maken, maar dat
lijkt er vooralsnog niet in te zitten.  
-----
Belangrijk in 2020 waren de commissievergadering van 13-05 en de raadsvergadering van 27-05, natuurlijk
zwaar gehinderd door de Corona maatregelen.  Op de agenda stond de planontwikkeling op Dellewal.  
Raadscommissievergadering 13-05  
We hebben een schriftelijke inspraakreactie van de hand van Wim Cool ingediend.  
Besluitenlijst Raad Punt 6 (27-05-2020) 
Bespreekstuk: De uitspraak van de Raad van State over stikstof heeft tot gevolg dat in het bestemmingsplan
voor Dellewal niet meer verwezen kan worden naar de passende beoordeling van het PAS. Het gevolg
daarvan is dat voor het bestemmingsplan Dellewal een passende beoordeling en een milieueffectrapportage
moet worden opgesteld. Dit geldt voor het hele plangebied en gaat veel tijd en geld kosten. Daarbij is het
onzeker of het bestemmingsplan aan alle voorwaarden vanuit de natuurregelgeving kan voldoen.
Het college stelt voor om in plaats van een ontwerp bestemmingsplan, het voorontwerp bestemmingsplan in
procedure te brengen. Om het beeldkwaliteitsplan aan te passen en daarna vast te stellen als toetsingskader
voor initiatieven op Dellewal en De Tiger. Het besluit wordt met 7 stemmen (PvdA, VVD) voor en 4 stemmen
tegen (ST, CDA, PBT) aanvaard. De oppositie stemde tegen, omdat men twijfels heeft over het kunnen
voldoen aan de natuurregelgeving. Tevens vreest men voor een grotere rechtsonzekerheid voor
belanghebbenden en het uiteindelijk ongedaan maken van de evt. kostenbesparing door juridische
procedures. 
Wethouder Haringa stelde duidelijk dat de rechtszekerheid hetzelfde is als met een
bestemmingsplanprocedure. Als er wel een natuurtoets moet plaatsvinden dan zal dit ook gewoon gebeuren.
Tevens zei hij dat de Raad op dit moment  geen besluit neemt over een evt. verklaring van geen bedenkingen.
Deze gewijzigde procedure is puur gedaan uit kostenbesparend oogpunt.  

-----------
Op 7 oktober 2020 spraken we in over de Van Heusdenweg 38/38a
Dit huis is in wezen illegaal: het is niet bestemd. Met één pennestreek werd het in het
voorontwerpbestemmingsplan in mei 2020 ineens een legale woning. Namens de eilanders die in
eenzelfde soort situatie verwikkeld zijn vroegen we hierbij de gemeente om duidelijkheid te geven
over de gevolgde procedure. Misschien kunnen meer families daar hun voordeel mee doen.
Deze legalisering kan verstrekkende gevolgen hebben. Na verbouwing mag het object volgens de



regels 1 huis van 150 vierkante meter worden van 7 meter hoog. Bovenop Grootduin. Zo ingrijpend
in het landschap.  Wil je als raadslid verantwoordelijk gehouden worden voor deze legalisatie? Ja
dus, want het voorstel werd aangenomen.
Het duin, de baai: het visitekaartje van Terschelling? Of wordt dit het symbool van de teloorgang van
Terschelling. Een symbool van de hebzucht en de onduidelijkheid van besturen op Terschelling.
 Zoals een bevriende VVD wethouder van buiten Terschelling ooit zei:  “Het is onbegrijpelijk dat
Terschelling zijn skyline zo te grabbel gooit”.
-----
14 januari 2020  Lazen we in “buurt en regio” het volgende:  De krappe gemeentelijke kas is de reden dat in
het enige duingebied aan de Waddenzee opnieuw gebouwd wordt. Dat zeggen de Terschellinger
burgemeester Bert Wassink (GroenLinks) en verantwoordelijk wethouder Sietze Haringa (PvdA). Ze zetten de
deur wel op een kier om woningbouw tegen te houden. Dan moet de Stichting Natuurherstel Baai Dellewal
een kleine 2 miljoen euro in zien te zamelen en dat moet snel gebeuren. De gemeente doet dan ook water bij
de wijn, beloven ze.
-----
Begin dit voorjaar bleken er vergevorderde plannen te zijn met NHL Stenden over de toekomst van Victoria.
Men zit in een afrondende fase van het onderzoek naar de mogelijkheden om Victoria om te bouwen tot een
internationale campus. De bestemming: huisvesting en praktijklokalen dan wel studieruimte voor short-stay
cursussen. Behoudens goedkeuring van de Raad zegt de gemeente toe te zorgen voor de planologie en het in
erfpacht beschikbaar stellen van de gronden en de bestaande gebouwen (voor 30 jaar), aldus weth. Haringa. 
Enkele bestuursleden van de Stichting Baai Dellewal hebben een gesprek gevoerd met de NHL over hun
plannen en over wat wij willen bereiken. Het is de bedoeling dat dit gesprek dit najaar wordt voortgezet.
Verder is er sprake van een samenwerking tussen de gemeente en Stichting Schellinger Ree, die het gebouw
op palen gaat moderniseren voor tijdelijke huisvesting. 
De benutting van Victoria voor huisvesting van seizoenskrachten - samen met TOV - is voortijdig gestrand.  

-----
Ook waren er dit jaar plannen van een eilander ondernemer om "een beperkt aantal goed in de omgeving
passende woningen voor eilanders" op de plek van Victoria, het gebouw op palen en de bunkerwoningen te
realiseren. De bedoeling was om door minder en beter terug te bouwen de Baai een kwaliteitsimpuls te
geven en dat zou mogelijk kunnen aansluiten bij de landschapsvisie van ons. Maar, terwijl wij er nog niet uit
waren of een dergelijke ontwikkeling voldoende positieve impuls zou leveren voor ons doel, moest de
ondernemer helaas alweer afhaken.
-----
In januari 2015 kregen we verheugend bericht dat het Prins Bernhard Cultuurfonds ons een subsidie had
toebedacht van € 35.000,-- voor onze natuurplannen op Dellewal. Dit dankzij heel veel werk van bestuurslid
Wim Cool. Toen in december 2017 de gemeenteraad besloot "een brede strook grond rondom het huidige
bouwvlak van Dellewal" te verkopen aan de Stichting kregen we allemaal weer hoop dat we verdere
bebouwing aldaar konden stoppen o.a. met behulp van dit toegekende bedrag. Helaas heeft men vanuit de
gemeente nog steeds geen uitvoering gegeven aan deze destijds gedane toezegging. 
Nadat de subsidie tot 3x toe is opgeschoven heeft het PB Cultuurfonds ons deze zomer toch moeten laten
weten dat de subsidie gecanceld werd, wegens het uitblijven van actie.
Begrijpelijk, maar betreurenswaardig. 
Zodra er weer beweging in de plannen zit, zullen we opnieuw een subsidie aanvragen bij het PB Cultuurfonds.
Daarnaast zijn er nog verscheidene kleine fondsen met subsidies voor natuurplannen, variërend van enkele
duizenden tot enkele tienduizenden Euro's. En dan zijn er nog grote fondsen als het Nationaal Groenfonds, de
Postcodeloterij en het Waddenfonds, maar daarvoor is samenwerking met de gemeente een vereiste. 
-----
We kennen en erkennen allemaal de waarde van het Waddengebied voor dier en mens. Het is ook duidelijk
dat een Waddeneconomie zonder gezonde natuur ondenkbaar is. Dhr. Pieter van Beukering, de
portefeuillehouder Economie van de Waddenacademie, heeft een rapport opgesteld waarin een analyse van
de maatschappelijke en economische waarde van verschillende ecosystemen in het Waddengebied.

https://buurtenregio.nl/2020/01/


Belangrijk bij investeringssubsidies en bij het opzetten van een systeem  van duurzame financiering van
natuurbeheer. Eerder deed Dhr. Beukering iets dergelijks voor de Nederlandse Antillen. Op 15-09 werd het
eerste exemplaar van dit rapport overhandigd aan burgemeester Caroline van der Pol.
-----
Het spannende vervolgverhaal van ons spandoek op Grootduin:
Het doek is nu voor de 5e keer gestolen. Twee keer hebben we het (redelijk) onbeschadigd teruggevonden;
1x bij een manager van een niet nader te noemen hotel in de naaste omgeving, de 2e keer lag het in de gang
(openbare ruimte) van een woontoren op de nieuwe campus. De overige 3 keren hebben wij helaas alleen
het frame - al dan niet gesloopt - in de achtertuin van de nieuwe campus gevonden. Telkens levert dat veel
frustraties op (o.a. van mijn wederhelft die telkens op komt draven voor herplaatsing van het doek) en een
financiële strop. Tot nu toe een kostenpost van zo'n € 450,--. We hebben nu 3x een doek gekocht. De politie
kan niets doen, appartementen doorzoeken mag niet zomaar, en dat doet men zeker niet in Corona tijd. Ook
de heren van Woon Friesland kunnen alleen de gemeenschappelijke ruimtes bekijken. De studenten zijn
gewezen op de gevolgen van hun handelen voor hun verdere loopbaan bij bijvoorbeeld het Rijk of de HAL.
Vraag is nu of we voor de 4e keer een doek moeten bestellen en wederom daar moeten plaatsen. De directie
van de NHL is op de hoogte gesteld van deze regelmatig terugkerende diefstallen en binnenkort zullen we een
afspraak maken voor een gesprek met een vertegenwoordiger van de studentenvereniging. 

Bestuur
Jan Houweling heeft helaas in maart 2020 afscheid genomen als bestuurslid, om
gezondheidsredenen en drukke werkzaamheden. Jan was ons de afgelopen jaren tot grote steun op
het gebied van de financiën; de rechterhand van penningmeester Nel An Smit. Jan blijft gelukkig wel
beschikbaar om ons te adviseren.  
Ook hebben we in 2020 afscheid genomen van bestuurslid Wim Cool. Wim is meester in de rechten
en heeft een jarenlange ervaring als raadslid, wethouder en lid van de Provinciale Staten
(Noord-Holland) en was tevens lid van verschillende besturen (o.a. het Waddenfonds). Hij was onze
expert op juridisch en politiek gebied.
Gelukkig hebben wij een waardig opvolger kunnen vinden in Frits Lintmeijer, voormalig wethouder
in Utrecht en voormalig lid van de Eerste Kamer. Hij is organisatie- en communicatieadviseur en
werkte als interim-manager bij o.a. het Centraal Bureau voor de Statistiek.  
Ingrid Brouwer is vorig jaar toegetreden tot het bestuur en bracht een enorme hoeveelheid kennis
en organisatietalent met zich mee, onze reddende engel op secretarieel gebied.
-----
Nel An Smit is al sinds het begin in 2013 betrokken bij de Stichting als onze penningmeester en
heeft een onvoorstelbare hoeveelheid werk verzet. Zij is nu toe aan een nieuwe uitdaging en dus zijn
wij helaas op zoek naar een nieuw financiële spin in het web.
Gerard Roos is onze voorzitter, maar hij is voor zijn werk het laatste jaar grotendeels in het
buitenland.  Ik (Nelly de Graaf) ben op dit moment interim-voorzitter en zal vanaf nu proberen zijn
taak zo goed mogelijk over te nemen. Maar, Gerard had ook een tweede taak, hij is tevens onze
webmaster en daar heb ik echt geen kaas van gegeten. Wij zoeken dus nu ook een
webmaster/communicatie persoon.  
Ook Madeleine Dambrink gaat het bestuur verlaten, zij houdt gelukkig wel zitting in de
natuurvisiegroep en zal zich bezighouden met de natuurplannen en de verdere planologische
ontwikkelingen.  
Kortom: we zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden (bij voorkeur afkomstig van het eiland, i.v.m. de
balans eilanders en niet-eilanders). We zoeken iemand met ervaring op het gebied van
communicatie en van crowdfunding, of iemand die opnieuw actief met crowdfunding aan de slag wil
gaan. Kortom: er zijn voor vele mensen nog hele schone taken weggelegd. Wie? 

----------------------------------------------------



Foto’s
Het geheugen van een mens is bijzonder. Je vergeet al gauw hoe iets was of sinds wanneer iets was.
Daarom deze oude foto's. Want dan zie je dat Dellewal behoorlijk veranderd is in de laatste 50-60
jaar. 

Zeevaartschool
Het huidige schoolgebouw is uit 1966. Een groot verschil met de oudere zeevaartschool, die aan de
Van Heusdenweg 14-15 stond. De allereerste school stond in de Zeevaartschoolstraat (later
SJT-gebouw en nu Wadzorg).  Het MSTC is in 1992 gebouwd, het nautical kwartier is van omstreeks
1994. De laatste, zeer ingrijpende verbouwing is van 2018.

Hotel Schylge 
Het oude gebouw met zijn rode bakstenen werd gebouwd als hotel door Tonnie van Nouhuys. Later
diende het als bejaardenhuis "Avondrood". Vervolgens werd het "Hotel Schylge" van de Fam.
Pieterson. Omdat gasten steeds hogere eisen stellen waren er plannen ontwikkeld voor de bouw van
een nieuw groter hotel. De toenmalige wethouder gaf Pieterson weinig kans voor "zo'n groot hotel
op deze plek", het plan verdween in de la. Pieterson kon er geen droog brood meer mee verdienen
en hij verkocht het hotel aan Golden Tulip. En wat eerst niet mocht, mocht later wel, en ook nog
groter. Er vond een verbouwing plaats en het hotelletje werd 5-6 keer zo groot, waarbij ook de
bunkerwoningen aan de zuidkant moesten verdwijnen. Het schelpenpaadje werd opgeschoven,
want de gemeente verkocht zonder op- of aanmerkingen van de raad een groot stuk duingrond voor
de hotelbouw. Oftewel: een stuk beoosten het terras ging zonder problemen over van een
natuurbestemming op een hotelbestemming. Aankoopprijs: 5 gulden de m2. Saillant detail: de
bewoners van de Van Heusdenweg konden ook duingrond aan de zuidkant kopen, de prijs was daar
echter 60 gulden de m2 en er mocht zelfs geen fietsenschuurtje op gezet worden. 
In 2013 kwam de huidige eigenaar, WestCord Hotels, met grootse plannen voor een verbouwing.
Een uitbreiding aan de oostkant met 2 vleugels, waarin 72 kamers (of 36 appartementen), een
wellness gebeuren, conferentiezalen en mogelijk een theaterzaal. Het zou een uitbouw worden,
lopende tot achter het zomerhuisje Duinroosje. Gegoochel met bestemmingen (bouwvlak zou duin
worden, duin zou bouwvlak worden), de resterende grond zou "geschonken" worden aan de
bevolking en zou natuur worden (wat het al was!). Deze plannen betekenden de oprichting van de
Stichting Natuurherstel Baai Dellewal. Met als doel: deze salamipolitiek, oftewel het steeds weer
een beetje opschuiven van de bebouwingsgrens, voor eens en altijd te stoppen door de aankoop
van het duingebied. 
Dit bovengenoemde plan voor hotelbouw is nu van de baan (of voorlopig van de baan?), er komen
13 appartementen (toezegging = niet buiten het huidige bouwvlak van de dancing), voor
permanente bewoning (er bestaan helaas veel manieren om dit te omzeilen) ... of wordt het toch
uiteindelijk weer een (kleinere) vleugel aan het hotel? Er is nog veel onzeker en projectontwikkelaars
en hoteliers geven niet zomaar op. Maar wij ook niet.

Dellewal  (Mathijs Rijf bellen)
In WO II nog slachtplaats en kolenberging van het Duitse leger.
Rond 1960 werd het Dancing Dellewal van de familie Rijf, waar wij allemaal een stuk van onze jeugd
hebben liggen. Daar waren de schoolavonden, schoolconcerten, toneelopvoeringen en we hebben
er allemaal film gekeken, gedanst of je levenslange partner ontmoet 
Bij de dancing kwam het woonhuis van de familie Rijf. 

Hânskedune
Ook deze Jeugdherberg onderging in de loop der tijd een hele verandering. Van een kleine echte
jeugdherberg met een "vader en moeder" werd het een StayOkay, gelukkig met hele sympathieke en



milieuvriendelijke bedrijfsvoering. Laten we hopen dat het in de toekomst ook zo blijft, want het
heeft sinds dit jaar helaas een hotelbestemming gekregen. 

Camping Dellewal
Een kampeerboerderij, die vlak voor de oorlog gekocht werd door de familie Hek, en een camping,
voor tenten en caravans. Deze moesten op 1 oktober allemaal opgeborgen zijn op het zwembad
terrein, net als alle caravans op het eiland. Als de blaadjes gevallen waren dan voldeed dit niet meer
aan het beeld van het open polderlandschap op Terschelling. En kijk wat er nu staat, 3 bouwlagen
hoge gebouwen (maar wel met inpandig zwembad!) en een veld met bungalows. Er waren zelfs nog
plannen voor het plaatsen van bungalows richting de zuidkant, op de plek van nu nog Victoria en het
gebouw op palen. 

Het huis van Kaars
Gezet door de oude jeugdherberg vader en moeder, kunstenaars in hart en nieren. Hun bedoeling
was om na hun overlijden dit huis beschikbaar te stellen als kunstenaars-huis en atelier. Helaas, zij
hadden de grond in erfpacht, de gemeente zei de pacht op en kwam op deze manier tegen een
fractie van de werkelijke waarde in het bezit van dit huis.
De laatste jaren gebruikt voor studentenhuisvesting. Maar, ook enige tijd lang gekraakt. Het enige
huis op Terschelling dat op deze manier bewoond werd. 

Hotel Victoria
In 1963 gebouwd om de Duitse vrienden en collega's van de Fam. de Graaf (geen familie) naar
Terschelling te lokken, de start van het toerisme uit Duitsland. Met een minieme meerderheid
aangenomen door de raad en dat betekende gelijk de oprichting van St. Ons Schellingerland. Een
voorbeeld van hoe een gebouw op een negatieve manier een gebied aan kan tasten. Het deed
jarenlang dienst als hotel. Maar, zoals bij alle gebouwen, het werd kwalitatief wat minder en
voldeed niet geheel meer aan de eisen van de tijd. Rond 1973 werd Victoria internaat van de
zeevaartschool. In 2011 werd het gebouw overgenomen door De Veste en er kwam een gebouw op
palen naast, zo ook een facilitair gebouw. De nieuwe campus, aan de overkant van de weg in duin, is
in 2017 in gebruik genomen. Victoria, dat voor de opening van de nieuwe campus nog de indruk gaf
een bouwval te zijn en een gevaar te vormen voor de bewoners, was achteraf toch beter dan
gedacht. Want toen de steigers afgebroken waren, bleek men toch weer een heel eind te kunnen
komen met wat gipsplaten en emmers latex. 
Er wordt dus nu sinds deze zomer met de NHL Stenden gesproken over een nieuwe bestemming
voor het oude hotel, en met Stichting Schellinger Ree over het gebouw op palen.
Afgelopen maand werd het facilitaire gebouw gesloopt. Een optimist zou zeggen: one down, two to
go!

Van Heusdenweg 38/38a
Gebouwd in ....... door .... Funke. Wel gebouwd, maar niet bestemd. Dus: illegaal. Er zat een
natuurbestemming op de grond. Het werd aangekocht door de gemeente en gebruikt als
dienstwoning, nu voor de wethouder en in het appartementje woont een ambtenaar. Geen zorgen,
dit jaar werd de bestemming zonder problemen gewijzigd in permanente bewoning. Een behoorlijke
financiële opsteker voor de gemeente. De nieuwe bouwregels zouden een ramp kunnen
veroorzaken voor Grootduin: op die locatie zou in theorie zelfs een huis van 150m2 met een hoogte
van 7 meter gebouwd mogen worden. We houden ons hart vast. 

Maar er zijn weer hele mooie plannen. In de landschapsvisie van het Bureau Feddes & Olthof staat
als laatste deze afbeelding: een fietspad via een houten brug over het - nu nog verwaarloosde -
kweldergebied van het Kleidepot. Die plannen vertonen heel veel overeenkomsten met deze



afbeelding: een fietspad door het kweldergebied van Schiermonnikoog, dat dit jaar werd
uitgeroepen tot het mooiste fietspad van Friesland.
Ook Vlieland en Ameland eindigen hoog in de lijst met de mooiste fietspaden. Terschelling wordt
niet eens genoemd.

Maar er is nog hoop.  

Nel de Graaf


