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Van de redactie

De herfst maakt plaats voor de winter, tijd voor de laatste Miedbringer van 
2022, de derde van dit jaar. Een ernstig ongeval op de Waddenzee, waarbij vier 
doden waren te betreuren, drukt een zwarte stempel op dit jaar, over het Schui-
tengat hangt voorgoed een grauwsluier. Bij het ter perse gaan van deze Mied-
bringer is nog steeds een slachtoffer, een 12-jarige jongen, niet gevonden en zijn 
de resultaten van het onderzoek naar de aanvaring nog niet in de openbaarheid 
gekomen. 
In deze Miedbringer leest u, behalve een bijdrage van onze voorzitter,  het 
verslag van de algemene donateursbijeenkomst in september. Van de hand van 
onze onvolprezen secretaris ook het kwartaaljournaal en een bijdrage over de 
seinpaal op Seinpaalduin op West. Weinigen weten dat deze seinpaal eigen-
dom is van SOS. De paal is toe aan renovatie, zo is in het artikel van Jaap Smit te 
lezen. Dat kost wat, maar, zo is de verwachting, dan heb je ook wat.... Hopelijk 
kunnen we subsidie-mogelijkheden benutten. 
Vergeet niet af en toe onze website sos-terschelling.nl te raadplegen, om van de 
meest actuele zaken, in afwachting van de volgende Miedbringer, op de hoogte 
te blijven. 
Ik wens u veel leesplezier toe en een goed uiteinde van het jaar 2022. En natuur-
lijk een goed 2023 gewenst!

Gerard Muiser, 
bestuurslid van SOS 

en eindredacteur van het contact- en mededelingenblad De Miedbringer
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Van de voorzitter

Op 16 september jl. hebben wij onze jaarlijkse 
donateursvergadering gehouden met vele actu-
ele onderwerpen, die ook in het verslag van onze 
secretaris nog aan bod komen. 
Wij verwelkomen Freek Zwart als bestuurslid. 
Hij is jarenlang werkzaam geweest bij Staats-
bosbeheer. In onze donateursvergadering van 
2020 heeft hij een interessante lezing gehouden 
over het natuurbeheer van de Landerum heide. 
Wij zijn blij dat hij zijn kennis in dienst wil stel-
len van S.O.S.
Belangrijkste zaken die nu spelen zijn -nog 
steeds- het Eilân festival- en het badhotel Midsland aan Zee. Voor Eilân gaan we 
op 20 december a.s. naar de rechtbank in Groningen, waar dan de vergunning 
Wet natuurbescherming zal worden behandeld en de ontheffing op grond van de 
Provinciale Milieuverordening. Deze ontheffing is noodzakelijk omdat het festival 
zich grotendeels afspeelt in een stiltegebied. Weliswaar heeft het evenement dit 
jaar geen doorgang kunnen vinden, maar van een definitieve weigering is nog 
geen sprake. De organisator zal zeker proberen om  in 2023 het festival te houden.
Voor het badhotel is het wachten op de officiële publicatie alvorens beroep kan 
worden ingesteld bij de Raad van State. In ieder geval zullen de eigenaren van 
recreatiewoningen in de omgeving beroep aantekenen. S.O.S. onderzoekt nog naar 
mogelijkheden om deze bewoners te steunen, dan wel zelf beroep aan te tekenen.

Het festival heeft al voor veel gemeentelijke kopzorgen gezorgd. Afgezien van het 
feit dat ik persoonlijk de kosten van rechtsbijstand aan de zijde van de gemeente, 
en dus voor de inwoners van Terschelling, al op zo’n � 150.000,- schat, heeft de 
kwestie ook geleid tot een vertrouwensbreuk tussen de gemeenteraad en  de bur-
gemeester en ook in het college onderling, naar ik heb vernomen. De commissaris 
van de Koning heeft inmiddels een oud staatssecretaris aangesteld om onderzoek 
te doen. Reden voor de bestuurlijke chaos is geweest de vraag van raadslid Gossen 
Bos  van Samen Terschelling naar de stand van zaken ten aanzien van het evene-
mentenbeleid. In 2019 heeft S.O.S. het gebrek aan dergelijk beleid al aan de orde 
gesteld tijdens de eerste rechtszaak over de vergunning voor het Eilân festival. 
Toen is namens het college aangegeven dat er zo spoedig mogelijk een dergelijk 
beleid zal worden vastgesteld. Dit jaar is dan een evenementenvisie vastgesteld 
als basis voor een dergelijk beleid. De burgemeester is daar verantwoordelijk voor, 
maar straks is het 2023 en is er nog steeds geen beleid. Dat is vervelend, alleen al 
omdat Terschelling in verschillende vormen wel circa 200 evenementen per jaar 
kent, van braderie tot Oerol. Dan moet er toch een beoordelingsmaatstaf voorhan-
den zijn, zo langzamerhand. We volgen de raadsontwikkelingen op de voet.
Er was ook triest nieuws, met de aanvaring tussen Tiger en een watertaxi met vier 
dodelijke slachtoffers, waarvan nog een jongen wordt vermist. De bevolking heeft 
op grote schaal blijk gegeven van medeleven en met man en macht gezocht naar 
de slachtoffers. Hoe dit ongeluk heeft kunnen gebeuren is voorwerp van onder-
zoek. Ook S.O.S. betuigt medeleven met de nabestaanden. 
We naderen het einde van het jaar. Namens het bestuur wens ik allen prettige 
feestdagen en een gelukkig nieuwjaar.

J.W. Spanjer, voorzitter
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Notulen
algemene donateursvergadering 2022

De vergadering werd gehouden in het Ons Huis te West-Terschelling op vrijdag 
16 september 2022.  Aanwezig zijn 20 donateurs en 10 bestuursleden.

opening

Te 19.35 uur opent de voorzitter de vergadering door een hartelijk welkom uit 
te spreken.  Dit jaar bestaat onze stichting 60 jaar.  Nog niet zo heel erg lang 
geleden organiseerden we de dag na de vergadering iets leuks op ons eiland - dit 
stond bekend onder de naam Day-After. Velen van ons hebben daar nog leuke 
herinneringen aan. 
Dit weekend zou het Eilân festival hebben plaatsgevonden nabij het Duinmeer-
tje van Hee.  We hebben gemeend vanwege de te verwachten drukte maar geen 
activiteiten te organiseren, zonder toen nog te weten dat het festival zou worden 
afgeblazen.
We vernemen geluiden van de waddeneilanden Ameland en Texel dat de bewo-
ners aldaar de mening zijn toegedaan dat de limiet van de hoeveelheid toeristen 
is bereikt. Het wordt er gewoon te druk. We vragen ons  af hoe de bestuurders 
van ons eiland hier over denken.  Onze gemeenteraad bestaat thans uit vijf par-
tijen, wat hopelijk een bredere visie oplevert.

mededelingen/ingekomen stukken

De secretaris leest de volgende afmeldingen voor om deze vergadering bij te 
komen wonen: Dhr. H. Pals;  Mevr. T. Spanjer; Mevr. C. Jongedijk; Mevr. N. 
Zorgdrager; Dhr. J. A. Buiskool; Dhr. W. J. Groeneveld; Dhr. A. Doeksen;  
Mevr. G. Pals; Dhr. H. Hees; Dhr. H. Schurink; Dhr. R. Yetzenga; 
en Mevr. G. de Grand.

Er is een brief binnen gekomen van de ‘Groep van 12’ en de ‘Buren van Hee’. 
De  brief handelt over onze samenwerking inzake het dossier Eilân Festival. Zij 
hebben heel veel werk verricht om het festival niet door te laten gaan. Ze hebben 
er vele uren aan besteed, petities aangeboden en ook advertenties geplaats, 
welke  behoorlijk wat geld hebben gekost. Ze zijn teleurgesteld, omdat ze de 
mening zijn toegedaan dat SOS zich afzijdig heeft gehouden en wat meer had 
moeten samenwerken. 
Het is wel zo dat SOS de aandacht richt op meerdere projecten op ons eiland - de 
‘Groep van 12’ tezamen met de Buren van Hee richten zich op één onderwerp. 
We begrijpen dat ‘De Groep van 12’  tezamen met de Buren van Hee zich  enigs-
zins teleurgesteld voelen. Maar we willen toch benadrukken dat wij open staan 
voor vervolg en overleg.
Alle procedures lopen nu nog, maar de burgemeester heeft op grond van de 

veiligheid geweigerd de evenementenvergunning af te geven.  Komen er mis-
schien nog vervolgstappen, b.v. het indienen van schadeclaims?  Van de kant van 
de aanvrager en van de gemeente zijn al flinke bedragen uitgegeven voor het 
voeren van procedures en juridische kosten.

notulen 59e donateursvergadering

Deze notulen stonden afgedrukt in Miedbringer nr. 212.  (december 2021).  Er 
worden geen vragen  gesteld of opmerkingen over geplaatst, zodat de notulen 
worden goedgekeurd. 

Jaarverslag 2021
Het jaarverslag stond afgedrukt in Miedbringer nr. 213.  (april 2022).  Ook over 
het jaarverslag worden geen opmerkingen geplaatst, zodat ook dit wordt goed-
gekeurd, waarbij de secretaris een applaus ten deel valt.

Financieel verslag 2021 en begroting 2022
Dit stond allemaal afgedrukt in de laatste Miedbringer nr. 215  (augustus 2022). 
Er worden geen vragen over gesteld. De gemeente is druk doende om de oude 
begraafplaats onder de Brandaris op te knappen en daarbij hoort ook het inven-
tariseren van wie er zoal hun laatste rustplaats hebben gevonden. 
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Vervallen graven worden  geruimd.  Dhr. T. de Hek is doende om nabestaanden 
te interviewen en hun verhalen op beeld vast te leggen. Voor de ondersteuning 
heeft SOS een donatie van � 2000,- verstrekt. De films zullen op internet voor 
iedereen  vrij toegankelijk zijn. 
Het uitzoeken van graven en wie precies waar begraven ligt is een heel werk, zo 
zegt Dhr. C. Rijf. In oude doopboeken is ook veel informatie te vinden, zo merkt 
Dhr. Van der Zee op. Dhr. Muijskens zegt dat de fam. Lak heel veel kennis in 
huis heeft omtrent de graven op de oude begraafplaats. Zij hebben aangeboden 
hun kunde en kennis  ten dienste te stellen van de gemeente.
De secretaris merkt op dat we binnenkort onkosten kunnen verwachten aan de 
Seinpaal op het Seinpaalduin te West Terschelling, omdat deze groot onder-
houd behoeft.  We gaan hier wel subsidie voor proberen te verkrijgen.

verslag kascommissie

De Kascommissie bestond dit jaar uit mevr. N Zorgdrager en dhr. C. Muijs-
kens. Dhr. Muijskens doet verslag en zegt dat er geen onregelmatigheden zijn 
geconstateerd.  De administratie zag er perfect uit, zo zei hij. Hierna wordt de 
penningmeester décharge verleend.
Mevr. Zorgdrager is aftredend en voor haar vinden we Dhr. G. Bos bereid haar 
plaats in te nemen.  

bestuursverkiezing

Onze penningmeester, Mevr. J. Lettinga-Mier is aftredend maar weer herkies-
baar.  Per acclamatie wordt ze weer benoemd.
Dhr. J. H. Wessel is aftredend maar stelt zich niet meer herkiesbaar.  De voor-
zitter bedankt hem voor zijn bijdrage in het bestuur. Hij is zelfs enige tijd ook 
penningmeester geweest.  Voor zijn werk ontvangt hij een cadeaubon voor een 
belendend eethuis, evenals een bos bloemen.
Vervolgens komt de benoeming van een nieuw bestuurslid aan de orde. Dhr. 
Freek Zwart heeft zich hiertoe bereid verklaard. Dhr. Zwart was vele jaren werk-
zaam bij Staatsbosbeheer op ons eiland.  Hij brengt veel kennis en deskundig-
heid in, zo verwachten we.  Per acclamatie wordt hij benoemd. 

miedbringer/Website/communicatie

De oudere donateurs willen ons mededelingenblad absoluut niet missen, zo 
horen we. We merken steeds meer dat de jongere donateurs hier geen prijs meer 
op stellen en ons nieuws en mededelingen liever op de website lezen.
SOS heeft al sinds een lange reeks van jaren een kleine vijfhonderd donateurs. 
De grens van vijfhonderd hebben we echter nog nooit  doorbroken!
We hebben wel weer met een kraam op de Beestemerk gestaan voor naams-
bekendheid etc. maar nieuwe donateurs heeft het helaas niet opgeleverd. Dit 
kwam misschien ook wel door het bijzondere slechte weer op die dag.

rondvraag

Dhr. G. du Bois heeft vernomen dat de strandpalen zullen gaan verdwijnen.  
Op het strand stonden vroeger de strandpalen om de kilometer.  Vervolgens zijn 
er vele palen om de twee honderd meter bijgeplaatst.  Ze zijn gemaakt van azobé 
hout en  dat is natuurlijk wel een kostbare zaak!  Alle posities worden tegen-
woordig vastgesteld via GPS  (Global positioning system).  Wij vinden palen 
om de tweehonderd meter overbodig, maar palen om iedere kilometer willen 
wij niet kwijt.  We besluiten de zaak te onderzoeken en indien het bericht waar 
blijkt te zijn, hierover een brief te schrijven, gericht aan de gemeente Terschel-
ling en aan Rijkswaterstaat voor behoud van de kilometerpalen.
Dhr. R. Gorter complimenteert het bestuur en de Groep van Twaalf betreffende 
hun inspanning om het Eilân Festival tegen te houden.  De aanvragers van het 
Eilân Festival beschikken over ruime budgetten, zo hebben we gemerkt. Hij 
spreekt zijn verwachting uit dat SOS tot steun zal blijven van de ‘Groep van 12’.
Dhr. G. Muiser stelt voor om aan de voet van de seinpaal een  plaatje aan te bren-
gen waarop onze naam staat vermeld. De seinpaal is eigendom van SOS.   
Dhr. G. J. Smit deelt hierna mee dat tijdens bouwwerkzaamheden in zijn boer-
derij onder de molen te Formerum zand werd verwijderd uit de oude schuur, 
waarin ca. 30 munten  zijn gevonden.  Een opmerkelijke vondst, waarvan de 
herkomst tot nu toe nog volstrekt onbekend is!      



10 11

Hierna nemen we te 20.30 uur een kwartier pauze.

actuele onderWerpen en de rol van sos daarin

Als het Eilân Festival niet was afgeblazen had het dit weekend plaats gevonden. 
Toevalligerwijs is het dit weekend wel erg slecht weer!
De Provincie heeft fouten gemaakt in de procedure en dit moet dus over gedaan 
worden. SOS heeft beroep aangetekend tegen het stiltegebied en tegen de omge-
vingsvergunning.  Tevens loopt een procedure tegen de Wet Natuurbescher-
ming.  We denken niet dat de organisator af gaat zien van zijn plannen. Er is al 
flink wat geld in geïnvesteerd.  Advocaten werken soms met uurtarieven van 
� 400,-!  We schatten de kosten van onze gemeente in op wel ca. 2 ton!
Betreffende de evenementenvisie is onze gemeente doende een beleid te ontwik-
kelen. Dit gaat eerst in de gemeenteraad behandeld worden, waarna de burger 
ook zijn zegje mag doen. Het duurt dus nog wel even alvorens het beleid is 
vastgesteld. Wij vinden dat evenementen met meer dan 6000 deelnemers voor 
ons eiland gewoon te groot is.
Het jaarlijks terugkerend Oerol heeft eigenlijk een vergelijkbaar probleem.
Terwijl de Motor Cross Club Terschelling (MCCT)  de dupe is omdat deze club 
niet over een vergunning beschikte om op de nabij gelegen Nollekes te crossen.

Een loonbedrijf is voornemens een grote loods te bouwen in de polder ten noor-
den van Landerum. Behalve SOS zijn de omwonenden ook bang voor toenemend 
lawaai en verkeersdrukte. De grote loods past daar ook helemaal niet in het 
landschap. De Commissie Beroep & Bezwaar heeft de plannen behandeld en ons 
bezwaar gegrond verklaard. De eigenaar heeft thans weer opnieuw een aan-
vraag ingediend, maar nu op iets andere gronden.
Het vigerende bestemmingsplan staat de bouw van een dergelijke loods niet 
toe!

Boven op de zeereep te Midsland aan Zee is men voornemens een badhotel te 
bouwen. Dit heeft er vóór de oorlog ook gestaan, maar is op bevel van de bezet-
ter afgebroken. Een bestemmingsplan uit het jaar 1986 staat de bouw ervan toe. 
Het gebouw zal een nokhoogte van 10,35 mtr. krijgen en zal rondom in de omge-
ving nadrukkelijk te zien zijn. Het bouwvlak is echter niet volledig in pacht 
bij de aanvrager. Wij twijfelen derhalve aan de haalbaarheid van het plan. Het 
ontwerp-bestemmingsplan ligt nu voor en komt op 28 september voor goed-
keuring in de gemeenteraad. Dhr. Bos ziet een oplossing door in gesprek te gaan 
met belanghebbenden en  eigenaren van nabij gelegen vakantiewoningen.
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Betreffende de manege te Hoorn heeft de gemeente de omgevingsvergunning 
geweigerd. Er lopen twee beroepen welke binnenkort  weer voor de rechter 
komen. De fam. Blees woont er dicht bij in de buurt en zij volgen deze zaak op 
de voet met steun van SOS.

In Formerum aan Zee staat het Punthoofd. Het gebouw verkeert in zeer slechte 
staat en ziet er niet meer uit. Er is vergunning verleend voor sloop en nieuw-
bouw.  Als er niets tussenkomt, zouden de werkzaamheden op 1 oktober van 
start kunnen gaan. Alleen moet eerst nog wel een ‘kraker’ zijn biezen pakken!
De eigenaar is voornemens om de bunkers in de nabij gelegen Gavere tot recrea-
tieverblijven om te bouwen en loopgraven voor zover mogelijk weer te herstellen.
Er bestonden plannen om het fietspad te verleggen, maar dit plan is naar de 
prullenbak verwezen.

externe ontWikkelingen

De nieuwe Omgevingswet is al enkele keren uitgesteld, maar zal nu per 01-01-
2023 ingevoerd worden. Het is een draak van een ding.  Het zal ons dus ook niet 
verbazen als deze wet helemaal zal worden afgeblazen. De huidige stikstofpro-
blematiek zal zijn weerslag ook krijgen op de boeren van ons eiland, zo denken z

Als we een strenge winter tegemoet gaan, zouden de kosten van de verwarming 
wel eens de pan uit kunnen rijzen en voor vele gezinnen zelfs onbetaalbaar 
kunnen worden, zo vrezen wij.

Het is ondertussen al 21.10 uur geworden en we nemen 10 minuten pauze.

na de pauze

Hierna krijgt ons algemeen bestuurslid, Dhr. M. Rinders het woord en hij 
vertelt over de dynamiek, welke het verloop van de kustlijn van ons eiland sterk 
heeft beïnvloed. Het betreft de aanwas en afslag, zowel aan de noordzeekust als 
ook de waddenkust. Het sterk veranderende geulenstelsel rondom ons eiland 
heeft door de eeuwen heen voor de nodige veranderingen gezorgd!
 
sluiting

De voorzitter dankt dhr. Rinders voor zijn interessante verhaal en voordracht  
en overhandigt hem een  presentje als dank.
Het is ondertussen 22.25 uur geworden. De voorzitter bedankt iedereen voor 
de opkomst en inbreng en sluit vervolgens de vergadering. Maar niet voordat 
we onder begeleiding van accordeon klanken van de secretaris met z’n allen uit 
volle bordt het eerste en laatste couplet van het Terschellinger Volkslied hebben 
gezongen.
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Kwartaaljournaal
september tot december 2022

Op dit moment van schrijven hebben we de zomertijd achter ons gelaten. 
Het wordt nu vroeger donker en dat geeft een echt herfst- en wintergevoel.
In het eerste weekend van november is de Berenloop weer gelopen. Met 5000 
hardlopers was het evenement wederom een ongekend succes. Doordat het de 
gehele dag goot van de regen, gepaard gaande met een stevige wind, was het wel 
afzien voor de lopers. Maar daar is het dan ook een “berenloop” voor.
Corona lijkt op zijn retour. Dit betekent dat we de traditionele feesten van ons 
eiland weer kunnen gaan vieren, zoals St. Maarten, Sunderum, de burenbieren 
en de Buul! Maar we zullen niet op de zaken vooruit lopen en ik ga beginnen 
met het overzicht van de activiteiten van het SOS-bestuur van september tot en 
met half november.

De maand augustus is voor de gemeentelijke organisatie de vakantiemaand en 
er worden dan ook geen vergaderingen georganiseerd.
 Op 8 september mag de “Beestemerk” weer georganiseerd worden en zijn we als 
SOS met een kraam aanwezig. Die dag verloopt zeer regenachtig. In de normaal 
drukke straat van Midsland is nauwelijks publiek aanwezig. Toch hebben we 
genoeg aanloop van geïnteresseerden in ons werk.
 Op 14 september vindt een raadscommissievergadering plaats. De bouw van 
een badhotel te Midsland aan Zee staat op de agenda. De bouw wordt mogelijk 
gemaakt door een bestemmingsplan uit het jaar 1986. Het bouwpeil wordt vast 
gesteld op + 15,50 mtr. NAP. De nokhoogte wordt ietwat verlaagd van 12,50 mtr. 
naar 10,35 mtr. De raad heeft de coördinatieregeling van toepassing verklaard. 
Wij merken op dat het bouwterrein géén geheel is. Een smalle strook is eigen-
dom van SBB en RWS waar de N-2000 grens ook nog eens doorheen loopt.
De eigenaar van een perceel grond in de Noordhoek van Lies wil een schuur 
bouwen, maar er zit een klein stukje agrarische grond in de weg.
Vanwege de oorlog in Oekraïne stijgt de prijs van gas explosief. De nieuwe sche-
pen van Rederij Doeksen varen op gas. Dit vormt de reden dat de prijs van een 
bootkaartje fors zal stijgen. Er zal een brandstoftoeslag worden doorgevoerd 
van ca. 11 %. Ook de verwarming van dorpshuizen, bibliotheek, zwembad, etc. 
vormt binnenkort een bron van zorg.
 Op 16 september komen we voor de jaarlijkse algemene donateursvergadering 
bijeen in het “Ons Huis” te West-Terschelling.
 Op 22 september zijn we aanwezig bij de Commissie van Advies, alwaar de 
aanleg van een mestplaat door een agrariër te Lies wordt behandeld.
 Op 28 september vindt een raadsvergadering plaats. Als eerste vindt een inter-
pellatie van alle fracties met de burgemeester plaats betreffende het evenemen-
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tenbeleid. Een motie wordt unaniem aangenomen en een vertrouwensbreuk 
tussen de raad en de burgemeester is een feit.De bouw van het Badhotel te 
Midsland aan Zee mag doorgang vinden van de Raad.
De nieuwe veerboten van Rederij Doeksen varen op gas. Ook heeft de rederij 
veel last van sterk gestegen brandstofprijzen. De prijzen voor het bootkaartje 
en voor vrachtvervoer zullen met ingang van volgend jaar sterk stijgen. Voor de 
eilanders wordt het bootkaartje 4,5 % duurder. Overige reizigers betalen straks 
16,5 % meer. En het tarief voor een auto gaat met 20,5 % omhoog. 
Ter vergelijking: Wagenborg onderhoudt de veerdienst naar de eilanden Ame-
land en Schiermonnikoog en hier wordt alleen de inflatiecorrectie van 2,6 % op 
de tarieven toegepast. De raad is de mening toegedaan dat de veerverbinding 
onze ‘levensader’ met de vaste wal is. Er wordt daarom een motie aangenomen 
om de prijsverhoging niet door te laten gaan.
 Op 5 oktober behandelt de raad de begroting voor het jaar 2023 inclusief de 
meerjarenraming 2024 - 2026.
 Op 6 oktober krijgt deze commissievergadering een vervolg. Als eerste worden 
de bouwleges behandeld. Deze zijn op ons eiland de hoogste van heel Neder-
land. De raad wil de bouwleges met 25 % verlagen met terugwerkende kracht tot 
01-01-2022. De raad wil er geen winst op maken en uitsluitend dekking voor de 
gemaakte kosten in rekening brengen.

Ook komt het verlenen van het ereburgerschap van onze gemeente aan de orde. 
Er is een duidelijk verschil tussen het ontvangen van een koninklijke onder-
scheiding (lintje) en het ereburgerschap. De raad wil er duidelijke criteria voor 
opstellen.
De nieuwe omgevingswet gaat (misschien) in op 01-06-2023. Hiervoor is een 
technische wijziging nodig voor de Welstandscommissie ‘Hús en Hiem’. 
De Raad vraagt wederom om meer Terschellinger inspraak in deze commissie.
Verder vernemen we dat de brandweerkazerne op West dringend toe is aan ver-
vanging. Naar een nieuwe locatie wordt nog gezocht.
 Op 20 oktober wonen we een zitting van de Commissie van Advies bij. 
De eigenaar van Camping Veldzicht te Midsland-Noord heeft campingrechten 
opgekocht en wil hiermee zijn camping uitbreiden tot aan de Thijs Smitweg. 
De benodigde grond aldaar heeft nu nog een agrarische bestemming. Uitbrei-
den van een camping is wel toegestaan als sprake is van één aansluitend geheel. 
Er mogen dus bijvoorbeeld geen watergangen of een weg tussen zitten.
Ook is er bezwaar tegen de bouw van 12 recreatiewoningen op het z.g. Wester-
keynterrein, eveneens gelegen aan de Thijs Smitweg. Rondom moet een groene 
omlijsting van bomen komen met een breedte van 7 mtr. En bij watergangen 
hoort voor het plegen van onderhoud nog eens 5 mtr. extra. De recreatiewonin-
gen worden ook nog eens van een apart staande bergruimte voorzien. Zodoende 
wordt de beschikbare ruimte op het bouwterrein wel heel erg krap!
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 Op 26 oktober vindt een raadsvergadering plaats. De vergadering begint met 
het houden van een minuut stilte. Als eerste voor onze oud-burgemeester, Jurrit 
Visser, die is overleden. Tevens zijn er vier doden op de Waddenzee te betreuren 
als gevolg van een aanvaring met een watertaxi en de sneldienst van Rederij 
Doeksen.
De Raad stelt als eerste de heffing en invordering van de toeristen- en forensen-
belasting voor het volgende jaar vast.
En de leges van de bouwkosten worden met terugwerkende kracht vanaf begin 
dit jaar vastgesteld.
 Op 9 november zijn we aanwezig bij een raadscommissievergadering. Op de 
agenda staat de belastingverordening voor het jaar 2023. Alles wordt wel duur-
der, behalve de afvalstoffenheffing. Het afval wordt verbrand en de ontstane 
warmte levert energie op, die wordt verkocht. En dit komt dus de burger ten 
goede!
 Op 11 november wonen we de jaarvergadering bij van de Stichting Natuurher-
stel Baai Dellewal.

Beste Mensen, ik ben er weer doorheen. Nog even en we gaan de maand van de 
feestdagen tegemoet. Ik hoop dat u deze dagen in alle rust en gezondheid met 
uw familie mag vieren en wens u fijne feestdagen toe, gevolgd door een goed 
begin in het nieuwe jaar.

Jaap Smit, secretaris SOS

Seinpaal-plannen

Op West-Terschelling staat op het Seinpaalduin nog steeds een seinpaal. Vroeger 
waren er meer visuele navigatiemerken en stond er ook een seinpaal in Ooste-
rend, waar dezelfde seinen werden getoond om te waarschuwen voor storm-
winden. De seinpaal staat onder beheer van de Stichting Ons Schellingerland. 
Onderzocht wordt of onderhoudswerk financieel gezien kan worden uitgevoerd. 

Na de Tweede Wereldoorlog was de kustvaart en de kustvisserij veelal nog aan-
gewezen op navigatiemerken. Vaarwaters en slenken werden door middel van 
betonning aangegeven. Ondieptes en gevaren werden eveneens afgedekt door 
boeien. De vuurtorens konden door de zeeman gepeild worden. Verder werd 
een veilige vaart bevorderd door het plaatsen van kapen. De naam Kaapsduin 
te West-Terschelling herinnert er nog aan dat hier vroeger een kaap op heeft 
gestaan.
Waar nu de Beelden uit Zee (op de waddendijk nabij West) staan bevond zich 
vroeger een geleidelicht om de haven veilig aan te lopen; in de volksmond werd 
dit het Lichtje genoemd.

NW 8 of hoger

ZO 8 of hoger

NO 8 of hoger

7 alle richtingen

ZW 8 of hoger



22 23

Op de Boschplaat stonden twee kapen, de Grote Kaap en het kleine Kaapje. 
De Grote Kaap is weggehaald, in stukken gesneden en vervolgens ter plekke 
onder de grond gestopt. Het Kleine Kaapje is nog aanwezig en bevindt zich aan 
het einde van de Stuifdijk. Radioverbinding had lang niet iedere visserman. 
Later kwam wel de visserijband, waarbij het kuststation Scheveningen Radio 
een belangrijke rol ging spelen. Stormwaarschuwingen werden wel uitgegeven 
door het KNMI, maar bereikten de visserman vaak niet. 

stormseinen

Er werden daarom langs de kust overal visuele waarschuwingsseinen getoond. 
Een stormsein stond westelijk aan het einde van de badweg van Oosterend op 
het Bietwortelduun. Dit sein was langs de gehele Noordzeekust van Terschel-
ling te zien tot Ameland aan toe. Een inwoner van Oosterend kreeg opdracht 
om dag- en/of nachtseinen te hijsen. Een kegel- of lichtencombinatie gaf aan uit 
welk kwadrant de storm werd verwacht. In de zeventiger jaren was dit sein niet 
meer nodig en werd de paal ontmanteld en weggehaald.
Op West-Terschelling staat op het Seinpaalduin nog steeds een seinpaal. Uiteraard 
werden dezelfde seinen getoond als in Oosterend. Vroeger moest iemand van de 
betonning te West het duin op om de seinen te bedienen. Later vond Rijkswater-
staat dit niet meer nodig. Men toonde alleen nog de witte, groene en rode lichtsei-

nen en de seinpaal kon vanaf de vuurtoren Brandaris door de vuurtorenwachters 
handmatig worden bediend. Wit licht boven en groen of rood beneden betekent 
windkracht 7, twee lichten van dezelfde kleur boven elkaar betekent windkracht 8 
of meer. De kleurcombinatie geeft aan in welk kwadrant de windrichting zit.

Verwijdering seinpaal voorkomen
In het jaar 2011 vernam de toenmalige voorzitter van SOS, Hugo Gorter, dat 
Rijkswaterstaat de seinpaal wilde afstoten en verwijderen. Hij heeft dit weten 
te voorkomen, waarna SOS eigenaar is geworden van de seinpaal. Wij horen dat 
de lichten tot op de dag van vandaag scherp in de gaten worden gehouden door 
opvarenden van jachtjes en zeilboten in de jachthaven van West, terwijl de sein-
paal eveneens tot in de haven van Vlieland goed zichtbaar is.
De seinpaal is geplaatst op een stevig blok beton en is gemaakt van een soort 
van roestvrij staal. Wat echter wel vernieuwing behoeft is de bekabeling. Ook de 
lantaarns zijn ouderwets te noemen, met lampen die worden vastgezet in een 
bajonetfitting. Tevens zouden de nieuwe lantaarns voorzien moeten worden 
van energiezuinige ledlampen. De vuurtorenwachters hebben aangegeven met 
de bediening van de seinpaal door te willen gaan.

Reden voor SOS om de Seinpaal grondig aan te pakken, zodat hij nog jarenlang 
mee kan. We zijn op dit moment bezig te onderzoeken wat de kosten zullen zijn, 
maar rekenen toch wel op een paar duizend euro. Maar misschien valt er ook 
nog subsidie te verkrijgen, kortom, we zijn er mee bezig.
Verder willen we er ook een informatiebord bijzetten. Want het Seinpaalduin 
wordt vanwege het mooie uitkijkpunt door vele badgasten bezocht, maar velen 
hebben geen idee van de functie, de historie en de werking van de Seinpaal.

November 2022  Jaap Smit, secretaris
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op de bres 
voor een 
bijzonder eiland!
U kunt ons helpen door 
donateur te worden 
voor minimaal 2 17,50 per jaar


