
vast aan de hand: hoe staat het
tussen Texel en Schier met het
eilandgevoel? Heeft dat overal de
zelfde - positieve of negatieve .
lading?

Ir. Rob Schuurman isdeontwer·
pervan Arena, ha nieuwestadi·
on in Amsterdam·Zuidoost, dat
op J4augustusgeopendwordt.

dion in Tunesië doorgaat, zal
ik daar af en toe moeten zijn.
Ik heb mijn vrouw beloofd dat
we dat vakantie zullen noe
men. Het nuttige met het aan
gename verenigen.

Droomvakantie?
Ik droom nooit over vakantie .
We wonen al 25 jaar aan een
weggetje in de Alblasserwaard
- met vrouwen drie kinderen
en dat geeft mij voldoende va
kantiegevoel. De Limburgse
dichter Pierre Kemp heeft
eens gezegd toen hem ge
vraagd werd waarom hij nooit
reisde om inspiratie op te
doen: " Ik ken mijn eigen ach
tertu in niet eens" . Dat gevoel
heb ik ook een beetje. niet
werken is al vakantie genoeg.

Nooit meer naar?
Het is maar wat je van een beo
stemming verwacht . Als je
naar Torremolinos gaat, weet
je toch wat je daar zult aantref
fen . Dan kan het ook niet
enorm tegenvallen. Ik ben op
.heel veel plekken geweest en
ik vond het overal wel prima.
Als je wilt zeuren. is er overal
wel wat op aan te merken.

VAKANTIEFOTO VAN
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Autoblad: RR-beeldje bedreigd
Het beeldje van de gev leugelde dame op de RoUs·Royce
dreigt te moeten verdwijnen. Dat geldt oo k voor 'de ster'
van Mercedes. Erzijn Europese voorschrfften in de maak
d ie dergelijke vers ieringen zu llen verbieden.

FotoKarelZWDnewld

Waaren wanneer?
Twee jaar geleden ergens in
Luxemburg.

Hoe was die vakant ie?
Gezellig , alleen veel regen
maar dat ben ik gewend. Over
al waar ik naartoe ga. daar re
gent het. Regen in
Luxemburg, regen in Pari js:
regen in Avoriaz - een winter
sportplaats die speciaal op een
plek is gebouwd waar altijd de
zon zou schijnen -, regen aan
de Rivièra • dijken bouwend
rond de tent -, regen in Bretag
ne en Normandië, regen in
Tunis en regen op St. Maarten
waar ik twee appartementen.
hotels heb ontworpen. Eén
van de keren dat ik daar was
kwam ook nog die orkaan Hu
go voorbij. Het aangename ge
volg hiervan is, dat het maar
hoeft te regenen in de Alblas
serwaard en ik heb een vakan
tiegevoel! Wij waren toen in
Luxemburg om de kapel in
Roncham ps te bezoeken. lang
geleden ontworpen door te
Corbusier.

De volgende vakantie?
Als dit in de krant staat, zijn
we net terug uit Toscane . En
als mijn opdracht voor het sta-

Met wie?
Met mijn dochter Eva.
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witte , brede strand.
Alle vijf zusters lijken op el

kaar, maar er zijn natuurlijk ook
verschillen. Een aardig gespreks
onderwerp doe ik u bij deze al-
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DE WADDEN

Meer dan 3000 hectare strand,
duin en bos Don de fond van

de Waddenzee.
Cezamenlijk goed voor 900

verschillende plan te n en ruim
200 veruhillende diersoorten.

Hetzelfde geldt voor he t rietge
dekte hotel Excelsior bij Nes. dat
zo nodig plaats moest maken
voor een appartementencom
plex. Het streven van het ge
meentebestuur is er nu eenmaal
op gericht van Ameland een vier
sterren-eiland te maken. Weg
met die campings en caravans!
Hopelijk slaagt me n erin het
mooie silhouet van het boerderij
endorp Hollum intact te hou
den.

Ontspan de boogop Schiennon·
nikoog. luidde vroeger de slagzin
van de VWo Het silhouet van het
dorp. dat tussen duin en po lder
zit ingeklemd. wordt beheerst
door twee vuurtorens, een witte
en een rode. Een prachtig ge
zicht, waar al die vuurtorenloze
Duitse eilanden een voorbeeld
aan kunnen nemen . Wie de bus
neemt naar het dorp, is meteen
tot het hart van de eilander-ge
meenschap doorgedronge n. Aan
de ene kant rijst de witte gevel op
van Hotel Van der Werff. waarin
de meest geroemde gelagkamer
van het Waddengebied is geves
tigd. Even verder. voorbij een
poort van walviskaken. steekt op
het grasveld voor het gemeente
huis een bronzen monnik zijn
arm in de lucht. H ij verwijst
naar de tijd toen monniken op
de meest afgelegen plaatsen
kloosters stichtten en woeste
gronden in cultuur brachten.
Aan de Langestreek en de Mld
denstreek staan geres taureerde
huisjes met hun gele steentjes
en groene luiken te pronk. Bu i
ten het do rp ligt een afwisselend
landschap van kwelders, duinen
en polde rs voor de bezoeker ge
reed, alsmede. het vermaarde ,

modaties .
INFORMATIE: De Jong Intra va
kant ies, ol80-45nn, VVV'S op
de eilanden,Waddentrek, 05'!)
349393 en reisbureaus.
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zekere zin is dat wel terech t; zijn
derde zoektocht naar de noord
oos tpassage. die in 1596 begon.
werd namelijk gevolgd door de
eerste overwintering in het pool
gebied. Het Behouden Huys is in
m iddels op het strand nage
bouwd. Hel eiland heeft zich
om gedoopt in het Nova Zembla
van Nederland. een bij naam die
men bete r niet al te lang kan

vasthouden. Want Nova Zembla
heeft de toerist niets te bieden,
zoals Tollens al besefte:

Hierheeft de wintervorst zijn ze
telopgeslagen!
Hier iszijn erf. zijn rijk!
Hierzijn geen lentedagen.

Menige jonge waddenhopper.
die zich te Hoorn 4 het mooiste
do rp in het Waddengebied . in
het café van meesterzanger Hes
sel waagt, zal zijn reis hier ver
m oedelijk afb reken. Je ku nt nu
een maal niet met het refrein van
de absolute meezinger Terug
naar Ters<:hel/ing in je hoofd
koers zetten naar Ameland.

Ameland is het enige Wadde
neila nd dat ooit met een dam
aan het vasteland is vastgeke
tend. De dam heeft slechts tien
jaar bestaan (r87 2-r882). H et
verdwijnen ervan is beslist geen
ver lies. Wel te betreuren valt da t
het fraaie kasteel van de famili e
Carnmingha, gelegen te Ballurn.
in de vorige eeu w gesloopt is.

rond de f 2]8. Voor kinderen
van 4 tot en met 11 jaar en 6S
plussers gelden kortingen en
kinderen onder de vier jaar kun
nen op gratis vervoer rekenen .
Deze prijzen zijn exclusiefa CCOa
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Voor Terschelling zijn de
Vlielanders gewoon geiten

PRIJSINDICATIE: voor vijf da
gen bedragen de kosten onge
veer f ']3 p.p . Drie eilanden in
zeven dagen komt ongeveer op
f 208 en een reis langs alle ei
landen in twaalf dagen kost

die h ij in t696 en r6 97 onder
nam naar de onbekende west.
kust van Australië. Op zolder is
een speciaal hoekje ingericht
voor de grote romantische dich
ter J. Slauer hoff die als scholier.
en later als arts, heel wat tijd op
het eiland heeft doorgebrach t.

Op Terschelling heeft men
geen boodschap aan Willem de
Vlamingh. En ook niet aan de
Vlielanders - van oudsher kijkt
men een beetje nee r op deze buo
ren die kortweg geiten worden
genoemd. Het eiland van de
Brandaris en de Bosplaat zweert
bij Willem Barentsz. de Colum
busvan het Noorden. Die bijn aam
lijkt me rijkelijk overdreve n. Ba
rentsz ontdekte weliswaar Spits
bergen en Berenelland . maar dat
waren slechts buitengewesten in
vergeli jking met de Nieuwe We·
reld. Zelfs Nova Zembla was al
vóór Barentsz' overwinteri ng bij
cartografen bekend. Toch zijn er
maar liefst twee herdenki ngs ja
ren aan deze zeeman gewijd. In

van wil weten, raadplege de goed
gedocumenteerde Gk>ppengids
van Vlieland van his torica Reina
van Ditzh uyzen . De historie
komt tot leven in het Trom p's
Hu ys. Scheepsjournalen en
voorwerpen heri nneren aan de
tijd van de walvisvaart en de ont
dekkingsreizen. Zo werd de Vlie
landse commandeur Willem de
Vlam ingh bekend door de reis

oens

Waddentrek/De Jong Intra va·
kanties biedt speciale ARRAeE·
MENTEN voor een meerdaags
verblijf op VERSCHILLENDE
EILANDEN. Hel aantal eilan
den dat wordt bezocht is afha n
kelijk van de reisduur. In een
vijfdaags verblfjf wo rden twee
eilanden bezocht, in zeven da 
gen kan dat oplopen tot drie ei
landen en met twaalfdagen ko
men aUe vijf de Waddeneilan 
den aan de beurt. De volgo rde
waarin de eilanden worden aan
gedaan kan doorgaans door de
reiziger zelfworden bepaald. Bij
de arrangementen zijn open 
baar vervoer naar de havens

.van Den Helder, Harlingen ,
Holwerd of Lauwersoog inbe
grepen, alsmede de boettoch
ten en een taxirit van en naar de
accomodaties op de eilanden .

Het enige dorp op Vlieland
heet heel nadrukkelijk Oost-Vlie
land. Want ooit was er een West
Vlieland. dat in de achttiende
eeuw in de golven verdween .
Ondanks de cafê's en ho tels
heeft de door bomen bescha
duwde Dorpss traat haar in tieme
karakter weten te behouden.
Men bereikt de Dorpsstraat niet
door zijstraten maar door glop.
pen (stegen) . Die dragen namen
als Albert Kikkertglop (Albert
Kikkert, een rasechte Vlielander,
werd in t8t4 benoemd tot gou
vern eu r-generaal van Curaçao,
Aruba: en Bonaire). Wie er meer

schip vaart ten slotte om de En
gelsmanplaat heen en zet hem af
op Schiermonnikoog. De wande·
lende eilandjes Rottu meroog en
Rottu rnerplaat liggen buiten het
bereik van de hopper. Wie de
smaak nu goed te pakken heeft,
moet terug naar de wal.

Onze vijf kroonjuwelen heb
ben de ho pper. die niet alleen wil
varen maar ook nog wil fietsen
en wandelen. genoeg te bieden.
Op Texel . het grootste eiland.
zijn niet alleen de toeristen maar
ook de schapen belangrijk. De
schapenboet en de stolpboerde
rij be heersen he t landschap .
t99 5 was voor he t eiland het
Thijsse-jaa r. Het verkade-album
Texel, dat in 192.7 verschee n, be
reikte een massapubliek. Er zijn
twee fietsro utes ui tgezet die
langs Thtisse's favoriete plekjes
voeren. De ene gaat langs de Ho
ge Berg. een heuvel van keileem
uit de ijstijd. waar het oude land
schap van tuinwallen. scha pen.
boeten en holle weggetjes goed
bewaard is gebleven .

De veerboot naarTerschelling.

maken. Je kon met de snelle Koe
gelwieck van Terschelling naar
Vlieland en als je dat wilde kon
je zelfs - met een langzamer
bootje 4 van Vlieland door naa r
Texel. Veel andere rnogeliikhe
den waren er niet . Bij mijn beo
zoekjes aan de Duitse Waddenei·
landen viel het mi j op dat je daar
gemakkelijk van het ene eiland
naar he t andere kon oversteken.
Binnenkort openen zich ook
voor de ongedurige badgast op
on ze eigen vijf zusten nieu we
perspectieven. Als hi j deze zo
mer van Texel vertrekt, bli jft de
toerist niet steken op Terschel
ling maar kan nog verder oost
waarts. Afhankelijk van stromin
gen en tij . brengt de veerboot
Zeehondde waddenhopper in drie
tot vier uur naar Ameland. Het

Oostenrijkse wild-west
Gerlos is 's winters met Kirchberg en Westendorfeen wel
haast geheel Nederlandse ski-enclave in Oostenrijk. Om
het in de zomer ook leuk te houden gooit Cerlos een groots
westem.spektakel in de strijd.
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VRO EGER VIEL HET niet
mee om op de Waddenei 
landen de eindjes aan el

kaar te knopen. vanwege het
schrale land en de versn ipperde
kavels kwam het boerenbedrijf
niet tot bloei. De boer moest zijn
inkomen aanvullen met wat hij
als visser en strandjutter ver
diende. Andere eilanders bevoe
ren met pinken. snikken en bla
zers de zee en brachten vis en
garnalen aan land. In de zeven
tiende eeuw monsterden velen
aan op walvisvaarders die op ho
ge breedtegraden de jacht op het
zeewild openden. Halverwege de
vorige eeuw verschenen de eer
ste badgasten op de eilanden,
mensen van goede komafdie ge
loofden dat golven en de met jo
dium bezwangerde lucht een
heilzame werking op hun gestel
zouden hebben. Het duurde tot
de de jaren twintig van deze
eeuw voor de eerste zomerhuis
jes werden gebouwd. Na de
Tweede Wereldoorlog nam het
toerisme een hoge vlucht . Tegen .
woordig maken jaarlijks meer
dan twee miljoen vakanttegan
gers de oversteek naar een van
de eilanden die Noord- en Wad·
denzee van elkaar scheiden.

Hoewel de eilanden een vaste
kern van trouwe bezoekers heb
ben, die elk jaar weer op hun Fa
voriete eilan d neerstrijken, was
hel al een tijdje mogelijk een
dagtocht naar een buureiland te
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Kust Toscane 'goed bereikbaar'
De Atpi Apuan e in de populaire Toscaanse streek Versilia is wel
iswaar een maand geleden door hevig noodweer getroffen . de
route naar de kust is weer prima begaanbaar. Zo meldt althans
het Bureau van Toerisme in Toscane. Het bureau heeft sinds de
ramp, waarbij elfmensen om het leven kwiilmen. te kampen met
een behoorlijk aantal annuleringen . 5tot 6 procent a van voorna
mei ijk Nederlandse en Ouitse toeristen. In '995 boekte het ge
bied 2].000 vernachtingen.
Als reden geven de meeste wegblijyers de vrees op dat de toeris
tische kuststrook InVersilia niet goed bereikbaar is vanwege de
schade. " Een misverstand" , aldus Bart de Vries, de woerdveer
der voor het Toscaanse Bureau in Nederland. nOe schade is
vooral aangericht in het binnenland, dedorpen) de huizen en de
bezittingen van de bewoners. Natuurlijk is de infrast ructuur wel
aangetast, maar niet zo erg. Bovendien wordt er hard aan ge
werkt alle schade te herstellen. Het belang van toeristen wordt
in Toscane echt niet onderschat."
Op 20 juni werd Toscane overvallen door zeer hevige onweers
en regenbuien. waarbij in drie uur tijd evenveel neerslag viel als
normaal gesproken in zes maanden het geval is. Er vielen elfda
den en de totale schade wordt geschat op een kleine 800 mil·
joen gulden.
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NEDERLAND

Stacaravans te duur

na
eilan

Huurders van stacaravans În Nederland dreigen zo langzamer
hand in financiêle problemen te komen, omdat de huur van deze
yakantieonderkomens de laatste jaren flink gestegen is. Dat
staat in het onderzoeksrapport 'Op staande wielen' dat in op.
dracht van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Vis4

se rij (LNV)is genmaakL De gemiddelde huur voor een stand
plaats bedraagt ongeveerf 2300, terwijl tenminste 60 procent
van de huurders een inkomen heeft van gemiddeld minder dan
f 3500 per maand. Vorig jaar zijn de huren met gemiddeld 5 à 5
procent gestegen. Het ministerie overweegt stappen te onder
nemen tegen deze gang van zaken als de problemen de kernen
de tijd toenemen. Erwordt dan gedacht aan het verp lich! stellen
van een meerjarig huurcontra ct, waardoor de huurprijzen niet
willekeurig verhoogd kunnen worden.

eilan
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