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Halve marathon Lauwersoog-Ulrum
Kinderspelweek
Zoutkamp beleeft het
Week van de Smaak
Concert Asman in de Oude kerk

Voorwoord
Beste Zoutkampers, een vroege editie van de schudzeef nog net voor de zomervakantie. In deze
schudzeef aandacht voor de plannen van Fryslan foar de wyn. Zij willen graag een aantal
windturbines op de dijk plaatsen (Friese kant) De kans is groot dat de inwoners van Zoutkamp e.o.
hier overlast aan zullen ondervinden. Wat is uw mening?! Verder natuurlijk kinderspelweek.
Wij wensen u een fijne vakantie, de redactie.
Scholen bezoeken reddingboot Gebroeders Luden
Zoutkamp, 6 juni 2014 - Een aantal klassen van de beide lagere scholen hebben
afgelopen donderdag en vrijdag een bezoek gebracht aan de reddingboot
Gebroeders Luden. Omdat de reddingboot daar toch al lag voor bezichtiging
tijdens de Vlaggetjesdagen werden de scholen uitgenodigd om de boot te
bezoeken en een stukje te gaan varen op het Reitdiep. De kinderen mochten even
bij de stuurman staan, of een kijkje nemen met de machinist in de machinekamer.
De kinderen, de juffen en de meesters hebben allemaal genoten.
Berichten uit het Ontmoetingspunt.
Het seizoen 2013/ 2014 is weer afgesloten. We kunnen terugkijken op een jaar waarin veel
activiteiten hebben plaatsgevonden. De meesten werden heel goed bezocht sommigen wat minder.
De koffieochtenden hebben inmiddels hun vaste plaats gekregen. Vier ochtenden in de week is het
een gezellig treffen met trouwe bezoekers/sters maar ook wel mensen die zo maar even komen
aanlopen. Dat is ook de bedoeling van de koffieochtenden, gewoon even binnenlopen en een praatje
maken. De Eettafel wordt bezocht door een vast clubje mensen maar daar is nog genoeg ruimte
voor nieuwe aanmelding. De Eettafel is altijd op de laatste woensdag van de maand. In de
zomermaanden liggen de activiteiten stil maar de koffieochtenden en de Eettafel gaan gewoon door.
Kom dus gerust langs.
Inmiddels zijn er gelukkig ook nieuwe vrijwilligsters. Langzaam maar zeker worden zij wegwijs
gemaakt zodat ze t.z.t. de taken van de huidige BHC over kunnen nemen. Deze groep draait
inmiddels zo’n tien jaar mee en zijn ook allemaal tien jaar ouder gaan worden. De jaren gaan tellen.
Nieuwe vrijwilligers zijn nog altijd nodig. Loop eens langs op een koffieochtend en wie weet zien
we u later terug als vrijwilliger.

Tip
Wilt u meer lezen over Zoutkamp? Kijk dan eens op www.zoutkamp.net
Heeft u kopij voor de schudzeef? Mail het naar schudzeef@gmail.com

KINDERSPELWEEK 2014
12 augustus t/m 15 augustus
Elke dag van 10.00 tot 12.00 en van 13.30 tot 16.00

Hallo kinderen!!
Ook dit jaar organiseren wij weer een kinderspelweek voor alle kinderen uit groep 1 t/m 8!
Dit jaar is het thema "HAWAII"! We gaan dan ook weer echte hutten bouwen,leuke dingen
knutselen, de markt is er ook weer op woensdag net zoals de survival op donderdag.
Op donderdagavond mogen groep 5 t/8 bij ons blijven slapen.
Vrijdag krijgen we na het ontbijt nog een gezellige afsluiting.

Voor de kleuters wordt er een apart programma opgezet. Op donderdag zijn de kleuters vrij waarna
ze op vrijdag van harte welkom zijn bij het ontbijt. Kleuters die het afgelopen jaar zijn ingestroomd
zijn ook van harte welkom mits er één ouder een dag of dagdeel aanwezig kan zijn. Voor meer
informatie kun je altijd bij één van onderstaande personen terecht!
Wil je ook meedoen met deze supergezellige en leuke week geef je dan nu op!!
Vul snel het onderstaande briefje in en lever deze samen met € 7,50 (voor de gehele week) in bij
één van onderstaande personen.
TOT ZIENS OP 12 AUGUSTUS!!!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Naam kind....................................................schooljaar 2013/2014 groep...............
Zwemdiploma ja/nee
Naam vrijwilliger(ster)..........................................wil graag helpen op
di ochtend/middag; woe ochtend/middag; donderdag (liefst hele dag); vrijdag ochtend/middag
Graag inleveren bij:
Joost Gerdez De schans 25, Geert de Vries Beatrixstraat 22 of Jolanda van Ellen De Snik 43.

12 augustus begint de kinderspelweek!! Ook nu
hebben we weer een leuke versierde wagen
waarmee we jullie bij de vaste haltes op komen
halen!! Staan jullie dan tussen 9 uur en 9.30 uur
klaar bij de volgende haltes:

kom langs en geniet van een gezellige kindermarkt met
leuke spulletjes, lekkere hapjes en gezellige activiteiten!
Welkom iedereen van 16.00 uur tot 18.00 uur

Ook dit jaar doen we opnieuw een oproep aan iedereen. Heeft u nog Hout
(spijkervrij)- Gordijnen-behang of andere materialen over dan maakt u de
kinderen heel erg blij!!! Dit kunt u doorgeven aan:
Geert (06-51632600) of Andries (0595-850299)
dan wordt het:

zaterdag 9 aug. of maandag 11 aug. bij u opgehaald.
Alvast bedankt!!

Haringparty
Door Palingrokerij Postma werd zondag 15 juni in samenwerking met
het Zoutkamper smartlappenkoor ter ere van de nieuwe haring een
haringparty georganiseerd. Hierbij konden de bezoekers genieten van
nieuwe haring en korenwijn, geserveerd door het personeel van Gaele
Postma.
Viswedstrijd 2014
De viswedstrijd voor de jeugd was weer geslaagd. Het was geen grote vangst deze keer, maar dat
mocht de pret niet drukken. Onder het genot van een hapje en een drankje was de sfeer weer goed.
De 1 ste prijs ging naar Edwin Zuidersma!
2 de prijs Jacob Visser.
3 de prijs Jeffry de Graaf.
Na de wedstrijd kregen alle kinderen nog een bakje patat, en zo werd de wedstrijd afgesloten.
Wij willen iedereen bedanken voor hun medewerking. Groet van Aloys, Sylvia en Jannie
Zoutkamp beleeft het, met waterspektakel!
Zaterdag 16 Augustus
Het is weer de bedoeling om er een gezellige dag van te maken. De braderie begint om half 11 en
daar zal natuurlijk ook weer voor iedereen wat te vinden zijn. Om 14.00 uur begint het
waterspektakel en vissers uit verschillende dorpen zullen weer tegen elkaar strijden.
Dus kom allemaal om ze aan te moedigen. Jong en oud zal zich deze dag weer kunnen vermaken.
Ter afsluiting van deze dag zal ere en afterparty zijn bij de windroos nader info volgt. Natuurlijk
kunt u ons ook blijven volgen via facebook Zoutkamp beleef[t] het. Wij zien jullie dan graag in de
haven. Jan, Robert, Robin, Koos, Jannie en Sylvia
Rubriek In the Picture:
Naam: Lisanne zijlstra
Geboortedatum: 10-02-1992
Woonachtig in zoutkamp sinds: 1996
Burgelijke staat: samenwonend
Familie: broer, zusje, vader, moeder, tante, oom, neefjes, nichtjes
Huisdieren: 2 vissen
Karaktereigenschappen: vrolijk, enthousiast
Opleiding: vmbo niveau 3
Beroep: verkoopmederwerkster bij Spar Bergstra
Hobby’s: paardrijden, bootje varen
Favoriete tv programma: NCIS, Flashpoint, GTST
Muziekgenre: jaren 90 muziek, top 40
Lekkerste gerecht: Burrito’s
Vakantiebestemming: Nederland
Bewondering voor: Adelinde Cornelissen
Mooiste moment in je leven: dat ik Yasar heb leren kennen
Grootste wens: dat ik nog lang kan genieten van het leven en er nog hele leuke dingen op mijn pad
komen.
Levensmoto: Talent is het enige wat je cadeau krijgt, om iets te bereiken moet je heel erg hard
werken.
Wie kies je uit voor de volgende uitgave: Syb Velink

‘t Meulendiekje
Bij de Spar in Zoutkamp kun je heel mooi de geschiedenis van de molen van Zoutkamp lezen in het
drankenwinkeltje genaamd ‘’Meulendiekje’’. De eerste keer dat de molen in de boeken verschijnt is
in 1856 als de molen op een publieke veiling ten verkoop wordt aangeboden. Op 05/03-1906 kocht
mijn opa, Hendrik Nienhuis, deze molen tegen een bedrag van 5.400,00 gulden. Na de dood van mij
opa heeft mijn vader de molen overgenomen, maar op 7 september 1933 is de molen tot de grond
toe afgebrand. Omdat de openbare school op die datum een schoolfeest had en er daardoor
fotografen in het dorp waren, kom je nog vrij veel foto’s tegen van die spectaculaire brand. De
oorzaak van de brand lag in het feit dat er in de molen ook een oude gloeikop motor stond. Bij
windstilte werd daarmee gemalen. Ook op die fatale datum wilde mijn vader die motor starten. Bij
het voorgloeien kwamen er wat vonken in het olielekbakje terecht en die olie vatte vlam. Mijn
vader heeft toen de fatale fout gemaakt om er water over te gooien. Daardoor verspreidde het vuur
zich nog sneller. En omdat een molen van boven openingen heeft ontstaat er een enorme trek. In
een mum van tijd brandde de molen tot de grond toe af. Achteraf had mijn vader natte zakken op
de vuurhard moeten gooien. Dan was het vuur gestikt. Misschien onervarenheid. Mijn vader was
toen pas nog maar 25 jaar oud! Een enorm verlies voor het dorp. Immers een molen, en in het
bijzonder als die ook nog op een dijk staat, is zeer bepalend voor de skyline van een dorp. Ook voor
de vissers van Zoutkamp met hun eenvoudige bootjes was de molen een belangrijk merkteken. (Als
voorbeeld voor dit merkteken kan de molen van Vierhuizen genoemd worden. Toen de Lauwerszee
nog zee was konden de vissers bij hoogwater ‘over de wal’ vanuit de Eilander Balg onder de
rijsdammen langs direct oversteken naar het vaarwater bij Zoutkamp. Als de vissers dan de toren en
molen van Vierhuizen door elkaar hadden gehad wisten ze dat het droogste gedeelte voorbij was.
Ander voorbeeld: bij de open Lauwerszee was het Zoutkamper Gat nog veel dieper. Er waren echter
weinig vissers die door het diepste gedeelte durfden te vissen, want het risico van een kromme giek
of gescheurde netten was groot. Alleen de ZK 3 van de gebr. De Vries viste er regelmatig doorheen
zonder al te veel schade op te lopen. Gerrit de Vries Sr keek dan steeds op het kompas en naar de
torens en molens op de Friese kust. Zo vond hij blijkbaar steeds de goede route. Trouwens, broer
Jan de Vries zag je steeds aan de draden voelen en die speelde dan met de lier om zo scherp
mogelijk te kunnen vissen en ook weer niet te veel ‘loos’ te geven. De heren hebben daar veel
garnalen gevangen!).
Het verhaal van deze molen is nog vrij goed bekend, maar misschien is het wel interessant om iets
te vertellen over de bewoners die in de jaren veertig (gedurende de tweede wereldoorlog) en vijftig
van de vorige eeuw op of aan dit dijkje woonden. Zo’n wijkje vormde een gemeenschap op zich
zelf. We moeten niet vergeten dat in die tijd de mensen bijna nooit buiten het dorp kwamen, geen
televisie etc. hadden. Je was dus erg op elkaar aangewezen en men hielp elkaar ook voor allerlei
klusjes. Ook was tijd toen nog geen geld. Zodoende stond men soms tijden met elkaar te kletsen.
Roddel en achterklap teelden natuurlijk ook welig, maar toch was de onderlinge sociale
verbondenheid enorm.
Na de brand is er op de zelfde plek een machinale maalderij gekomen. Bij ons thuis werd dat
gebouw trouwens nog altijd ‘meuln’ genoemd. Direct naast dat nieuwe gebouw stonden in de diepte
2 kleine huisjes. In het ene woonde Wed. Krook en in het andere Wed. Rillema (de overopoe van
Gerard Bottema). Het waren kleine donkere, vochtige huisjes. En bij mevr. Krook hebben nog hele
generaties kinderen Veninga en Krook (binnenschippers) ingewoond. Die gingen dan in Zoutkamp
naar school, terwijl de ouders aan het schipperen waren. (Heel gek : in die tijd waren er veel
weduwen, maar die werden ook zo aangeduid. Het was niet mevr zus en zo, maar weduwe zus en
zo.). Naast die 2 huisjes stond half op en half onderaan de dijk ook een klein huisje en daarin
woonde ‘bakker Hein’ met zijn gezin. Bakker Hein was mislukt als bakker in Ulrum, maar werd
nog altijd bakker genoemd. In die tijd stond hij op de zeef in de oude visafslag om de garnalen te
zeven. Later is bakker Hein naar het station gegaan om te wonen en daarna heeft het gezin nog jaren
aan het eind van de Wilhelminastraat gewoond. Daar had bakker Hein een soort natuur museum van
allerlei opgezette dieren. Ook bewaarde hij daar een flesje pijlrog traanolie. Hein geloofde stellig

dat dit spul tegen alle kwalen hielp. Zelfs tegen kanker. Dat had een professor in Groningen tegen
hem gezegd, beweerde hij. Een kleurrijke dorpsfiguur! Voordat hij ging slapen maakte hij altijd met
zijn vrouw nog een ‘slag’ om het dorp. Een ommetje zeg maar.
Op de kop van het dijkje stond nog een tamelijk fors wit huis. Daarin woonde eerst de oude
Heidema en zijn vrouw. Heidema was de vader van Job Heidema en de opa van Henricus Heidema.
Het was een man met een indrukwekkende witte baard. Later kocht Rieks Boersma (Kappi) dit huis
en heeft er jaren met zijn vrouw Metje en zoon Wout in gewoond. Daarnaast (al aan de grote weg)
had je de smederij van Auwe Kerkstra en zijn zoon Jan (die is later geëmigreerd). Dit was nog een
ouderwetse smid met vuur en sissend gloeiend ijzer. Alles werd er gerepareerd. Voor de landbouw,
voor de visserij etc. Ook verkocht een smid toen fietsen. In de etalage bij Kerkstra heeft jaren een
Gazelle damesfiets gestaan met een kettingkast, zadel, bel etc er omheen gedrapeerd. Vervolgens
aan het Dorpsplein dan de bakkerij van Jan de Vries. Dit pand had een dubbele woning. In de kant
naar de smederij toe hebben jaren Be en Lien Horneman-de Vries (dochter van bakker de Vries)
gewoond en later mevr Sera Terlouw. Daarnaast kreeg je het tamelijk nieuwe pand van kapper
Huisman (later Abel Zwart). Dat pand was in de jaren dertig gebouwd. Daarvoor stond daar een
klein huisje waarin Dienemui moet hebben gewoond. Er werd gezegd dat Dienemui de toekomst
kon voorspellen. Zo had ze ooit voorspeld dat er in Zoutkamp een groot zwart monster zou komen.
Dat bleek later de trein te zijn. Ook heeft ze voorspeld dat ooit Zoutkamp en Niekerk aan elkaar
zouden groeien. Daarop moeten we trouwens nog even wachten.
Vervolgens kreeg je het pand van Marinus Dorst. Ook een figuur die alles kon maken. Daarnaast de
bakkerij van Ozinga. De winkel was aan de kant van het dorpsplein en de ingang van de bakkerij
aan de kant van het dijkje. Tegen de bakkerij aan stonden 2 kleine huisjes. In de een op het dijkje
heeft lange Jan Koning gewoond (schelpenvisser/garnalenvisser). Daarnaast een klein donker huisje
waarin Roelf Frik met zijn vrouw en Hetty heel wat jaren heeft doorgebracht. Vervolgens een smal
huisje met als bewoner Joap Zeeman, een vrijgezel. (Ik weet niet of hij Zeeman heette of dat hij
altijd had gevaren). Daarnaast het grote huis van Hendrik Brands (nu Wiebinga). Aan de westkant
had je dan het pand van de fam. Stoutmeijer, nu zoals nu. Vervolgens de Rijksbetonning en daaraan
sluitend de school met de bijbel.
Bovengenoemde mensen hebben jarenlang de leefgemeenschap van het Meulendiekje gevormd.
Lief en leed met elkaar gedeeld. Wat dat betreft is er misschien ook wel weer niet al te veel
veranderd. Wie weet is er over 50 jaar wel weer iemand van de oudere generatie die stukjes schrijft
over de huidige generatie Meulendiekje mensen, die twitterden, facebookten, smsten enz. En er
verlekkerd en nostalgisch over kunnen ouwehoeren!
Zoutkamp, juni 2014, Hendrik Nienhuis.
Wijziging huisvuilinzameling per 1 juli 2014
Per 1 juli 2014 gaat er een wijziging plaatsvinden in de huisvuilinzameling. Het afval wordt vanaf
deze datum opgehaald door N.V. Fryslân Miljeu, de afvalin zameling- en reinigingsdienst van
Omrin. De gemeenten De Marne en Eemsmond hebben besloten te gaan samenwerken met Omrin
voor inzameldiensten en zijn daarmee de eerste Groningse gemeenten die zich bij Omrin aansluiten.
Wat voor gevolgen heeft dit voor de burger?
Het huisvuil wordt gewoon opgehaald op de dag die u gewend bent. Mochten er in de toekomst
wijzigingen ontstaan, dan ontvangt u tijdig bericht. Wat wel per 1 juli 2014 wijzigt is het meldpunt.
Voor vragen, klachten, opmerkingen en suggesties kunt vanaf deze datum terecht bij het service
informatiepunt (SYP) van Omrin. U kunt dit informatiepunt bereiken via telefoonnummer 09002100215 (lokaal tarief) of syp@omrin.nl.
Wanneer u belt met SYP krijgt u een standaardmededeling te horen over de kosten. Deze
mededeling is voor u niet van toepassing.

Wees alert op valse e-mails van DigiD of Belastingdienst
Criminelen proberen achter uw DigiD te komen. Zij sturen e-mails die leiden naar valse websites
van DigiD of de Belastingdienst. Klik niet op links in deze e-mails en gooi ze weg. Vul nooit uw
DigiD gegevens in als u niet zeker weet of u op de echte DigiD inlogpagina bent. Controleer of het
adres daarvan begint met https://digid.nl/.
Op www.digid.nl/veiligheid vindt u meer informatie.
Stem op de Groninger Held van de Smaak!
‘Bonen op je bord’ is het thema van de Week van de Smaak 2014. De Held van de Smaak
verkiezing staat dit jaar dan ook in het teken van bonen en peulvruchten. De kandidaten voor deze
verkiezing zetten zich in om bonen en peulvruchten op een positieve manier onder de aandacht te
brengen. Ze zijn een voorbeeld voor anderen qua ambachtelijkheid, duurzaamheid en het gebruik
van streekgebonden producten.
Wie mag de provincie Groningen vertegenwoordigen bij de landelijke Held van de Smaak
verkiezing? Op www.ellesbulder.nl/heldvandesmaak vindt u informatie over de Groningse
kandidaten en kunt u uw favoriete held naar de landelijke finale stemmen. Er kan worden gestemd
tot en met 31 augustus.
De Week van de Smaak vindt dit jaar plaats van 27 september tot en met 5 oktober. Overal in het
land en in onze provincie worden activiteiten georganiseerd zoals proeverijen, kookdemonstraties,
workshops en streekmarkten. Producenten, horecagelegenheden, zorginstellingen, cateraars en
winkels kunnen meedoen door een smakelijke activiteit te organiseren en aan te melden op
www.weekvandesmaak.nl. Doet u mee?
Informatie over de verkiezing van de Held van de Smaak en over de Week van de Smaak kan
worden verkregen bij de Regiocoördinator van de provincie Groningen, Elles Bulder via 0597593464 of groningen@weekvandesmaak.nl.
Bedankje
Pinkstermaandag Vlaggetjesdag met de “Silverwind” naar de versierde vissersboten kijken. Helga
en Hille Bergstra hebben de mensen, die mee konden varen een hele mooie middag bezorgd. Het
was in één woord heel geweldig. De ontvangst en de fantastische verzorging van een hapje en een
drankje. Iedereen heeft ten volle genoten van deze mooie boottocht. En het weer werkte ook nog
mee, en boven op het dek van al de mooie vissersboten genieten. Familie Bergstra namens
iedereen, willen wij jullie bedanken voor deze prachtige middag. HEEL VEEL DANK.
Smartlappenkoor
Dag Zoutkampers , het zing seizoen van het Smartlappen koor zit er weer op.
We hebben vanaf eind februari tot 20 juni gezongen en geoefend, het was weer een leuk seizoen.
We hebben Pinksteren gezongen en 13 juni te Leens en 15 juni bij onze sponsor Gealle Postma op
de haringparty. Wat een groot succes was; de haring was en is van super kwaliteit!! 20 juni hebben
we nog in Olde Heem te Kloosterburen gezongen. We wensen jullie allemaal een mooie zomer en
een fijne vakantie toe. Smartlappen koor Zoutkamp. Bauke en Jenne

Stichting Welzijn Ouderen Zoutkamp en Omstreken.
Zoals gebruikelijk organiseert Welzijn Ouderen in de zomermaanden weer twee uitstapjes. Op
woensdag 9 juli gaan we naar de Zandsculpturen in de Pr. Bernhardhoeve in Zuidlaren.
Het thema van deze tentoonstelling is De Hondsrug in Zandsculpturen. In tegenstelling tot andere
uitstapjes, vertrekken wij deze keer om 12.00 uur vanaf De Noorderschans. Er valt heel wat moois
te bekijken dus we hebben de tijd hard nodig. Op woensdag 20 augustus is het tweede uitstapje
gepland. Dit ligt nog niet helemaal vast waarschijnlijk ergens een visje eten en een rondrit.
Voor beide reisjes kunt u zich opgeven in Het Ontmoetingspunt of bij Baukje Zwart; 401590 of
Joke de Wit; 401995 Meer informatie volgt t.z.t. via affiches en flyers.

Eindshow Enjoy Streetdance
Op zaterdag 21 juni hebben de kinderen die dansen
bij Enjoy Streetdance een prachtige eindshow
weggegeven. Dit gebeurde op het mooie schelppodium achter de dijk.
Zij waren degenen die de spits mochten afbijten op
dit podium! Na een warming-up mochten ze hun
dansen laten zien aan familie, vrienden en andere
belangstellenden. Er waren 3 groepen die elk 2
dansen lieten zien.
De mini’s (4-6 jaar) mochten eerst optreden, daarna
de cadetten (7-8 jaar) en als laatste de junioren (9-12
jaar). Ze hebben het erg goed gedaan en dat met erg
veel publiek. De meeste kinderen zitten pas vanaf
oktober op streetdance.
De show werd afgesloten met een disco waar de
voetjes alweer van de vloer gingen! Kortom, het was
een erg gezellige middag.
Graag wil ik de dansers erg bedanken voor hun inzet en enthousiasme. Maar ook alle ouders en
vrijwilligers erg bedankt voor het mede mogelijk maken van zo’n show!

Zoutkamper 'leugenbankje' als bindend element
Het succesvolle evenement 'Zomerkunst in Zoutkamp 2013', krijgt dit jaar een vervolg waarbij voor
het Zoutkamper leugenbankje aan de oude binnenhaven een centrale rol is weggelegd. Kunstenares
Paula Biemans uit Bierum maakte destijds, speciaal voor in het leugenbankje, een kunstwerk op
locatie. De vereniging Dorpsbelangen Zoutkamp is sinds deze week eigenaar van het kunstwerk,
bestaande uit een verzameling karakteristieke, Zoutkamper vissersportretten die als sjablonen op de
vloertegels in het leugenbankje zijn verwerkt.
De bedoeling van de initiatiefnemers is om op
deze prachtige locatie kunst én het heden met
verhalen van vroeger bij elkaar te brengen. De
bezoekers en gebruikers van het leugenbankje
komen zo op een ongedwongen wijze met elkaar
in contact en zo kan, al verhalend, de geschiedenis
van het leugenbankje, de visserij en het dorp
Zoutkamp worden doorgegeven. De plannen voor
de concrete uitvoering hiervan, zullen in
samenwerking met Dorpsbelangen en de SHVZ en
met financiële steun van onder meer het Loket
Levende Dorpen van de provincie Groningen
worden uitgevoerd. Op de foto het moment van ondertekening van de koopovereenkomst van het
huidige kunstwerk (v.l.n.r. rechts: Frieda Buitjes, Janna Hulshof, secretaris Dorpsbelangen
Zoutkamp, Paula Biemans, maakster van het kunstwerk en Karin Spijk)
Windmolens op de dijk

Er zijn bij Fryslân foar de Wyn (FfdW) plannen voor een tweetal windmolenparken ingediend, te
realiseren nabij Zoutkamp en Lauwerzijl, nog net op het grondgebied van de gemeente
Kollumerland c.a. en de provincie Fryslân. De impact die een of beide parken heeft op het
grondgebied is gigantisch (23 ‘Achmeatorens’ zichtbaar vanuit heel het gebied).
Wie is Fryslan foar de wyn:
Fryslân foar de Wyn is een initiatief van Platform Duurzaam Fryslân, de Friese Milieu Federatie
en het Comité Hou Fryslân Mooi. Drie verschillende organisaties die opkomen voor de belangen
van natuur en landschap, van initiatiefnemers van windenergie en van omwonenden. Zij willen via
een zorgvuldig proces komen tot een inventarisatie van windenergie-initiatieven met draagvlak –
die dus goed zijn voor natuur en landschap, voor windondernemers en voor omwonenden. Dus voor
alle Friezen en voor Fryslân als geheel: Fryslân foar de wyn!” Er is intensief overlegd met de
provincie Fryslân over de inrichting van het proces. Dit heeft er toe geleid dat op 4 december 2013
Provinciale Staten van de provincie Fryslân akkoord is gegaan met een voorstel van Gedeputeerde
Staten van de provincie Fryslân om het proces te steunen.
Bij Fryslân foar de Wyn konden tot 31 maart 2014 projectvoorstellen worden ingediend, waarmee
de Provincie Fryslân kan voldoen aan de eis van het Rijk van 530,5 MW opgesteld
windenergievermogen in 2020. Voor eind september 2014 zal de Commissie van Advies (FfdW)
de scenario’s uitwerken, waarna in oktober 2014 de Regiegriep (FfdW) het eindrapport indient bij
Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân. Het is afwachten of de provincie Fryslân voor alle
plannen in Fryslân aparte bestemmingsplannen laat opstellen of kiest voor het opstellen van een of
meerdere Provinciale InpassingsPlannen (= bestemmingsplan door de provincie vastgesteld),
waarbij gemeenten geen zeggenschap hebben. Bij Fryslân foar de Wyn (www.fryslanfoardewyn.nl)
zijn tot nu toe twee projectvoorstellen ingediend binnen de gemeente Kollumerland c.a. nabij de
grens met de provincie Groningen.

Door middel van een burgerinitiatief heb ik de gemeenteraad van De Marne voorgesteld:
1. het standpunt in te nemen geen voorstander te zijn van de ontwikkeling van zowel het
windturbinepark WCK als het windmolenpark Kollumerland Provinciedijk nabij het Nationaal
Park Lauwersmeer en Natura 2000 gebied Lauwersmeer op grond van de zeven genoemde
argumenten;
2. De provincie Groningen, de provincie Fryslân, de gemeente Kollumerland c.a. , de gemeente
Zuidhorn en de Stuurgroep Lauwersmeer hieromtrent te informeren.

Dit voorstel zal in september op de agenda van de gemeenteraad komen. Uw steun is daarbij
van uitermate groot belang!!!!!!!

Onderstaand treft u informatie aan omtrent beide initiatieven. Vervolgens treft u een zestal
argumenten aan waarom ik tegenstander ben van beide windmolenparken.
Naam indiener: Vereniging Windmolen Cluster Kollumerland
Naam project: windturbinepark WCK
Gemeente Kollumerland c.a. – ten noorden van het dorp Munnekezijl (gedeelte
Wieringapolder en achter de dijk ongeveer parallel aan de Olde Borchweg) in een lichte
boogopstelling (zie figuur 1).
Minimaal 7, maximaal 9 windturbines. As-hoogte minimaal 78, maximaal 98 meter, rotordiameter
minimaal 100, maximaal 130 meter. Totale hoogte dus minimaal 128 meter, maximaal 163 meter.
Afbeelding 2: Ligging windturbinepark WCK (bron:
projectplan Windmolen Cluster Kollumerland)

Technische gegevens
Het betreft hier 7 tot 9 windmolens met een totale
hoogte tussen de 128 en 163 meter (de
Martinitoren is 97 meter). De molens staan circa
420 meter uit elkaar. De afstand tot Zoutkamp
bedraagt circa 3,3 km. De afstand tot Lauwerzijl
bedraagt circa 400 meter. De afstand tot het
Nationaal Park en Natura 2000 gebied
Lauwersmeer bedraagt aan de noordzijde circa
600 meter (zie afbeelding 3). De afstand tot het
Nationaal Landschap Middag-Humsterland (zie
afbeelding 4) bedraagt circa 3,5 km. Uitgaande
van een vermoedelijke hoogte van 153 meter
bedraagt de zichthoek (de zichtbaarheid ten opzichte van de horizon) vanaf Zoutkamp circa 3
graden (nog duidelijk zichtbaar boven de dijk en het bestaande boscomplex). De zichthoek vanaf
Lauwerzijl circa 5 graden. De zichthoek vanuit het Nationaal Park en Natura 2000 gebied
Lauwersmeer bedraagt 14 graden.
Naam indiener: Windrijk 1 BV
Naam project: Kollumerland Provinciedijk
Gemeente Kollumerland c.a. – ten noordoosten van het dorp Munnekezijl, langs de Nittersweg in
een enkelvoudige rechte lijnopstelling, of dubbele lijnopstelling. Minimaal 5, maximaal 14

windturbines. As-hoogte minimaal 78,
maximaal 110 meter, rotordiameter
minimaal 82, maximaal 115 meter.
Totale hoogte dus minimaal 123
meter, maximaal 168 meter.
Afbeelding 2: Ligging windmolenpark
Kollumerland Provinciedijk (bron:
projectvoorstel Windrijk I BV)

Technische gegevens
Het betreft hier 5 tot 14 windmolens
met een totale hoogte tussen de 123 en
168 meter (de Martinitoren is 97
meter). De molens staan circa 380
meter uit elkaar. De afstand tot
Zoutkamp bedraagt circa 1,3 km. De
afstand tot Lauwerzijl bedraagt circa 1,9 km. De afstand tot het Nationaal Park en Natura 2000
gebied Lauwersmeer bedraagt aan de noordzijde circa 200 meter en aan de westzijde circa 700
meter (zie afbeelding 3). De afstand tot het Nationaal Landschap Middag-Humsterland (zie
afbeelding 4) bedraagt circa 5 km. Uitgaande van een vermoedelijke hoogte van 153 meter bedraagt
de zichthoek (de zichtbaarheid ten opzichte van de horizon) vanaf Zoutkamp circa 7 graden. De
zichthoek vanaf Lauwerzijl circa 21 graden. De zichthoek vanuit het Nationaal Park en Natura 2000
gebied Lauwersmeer bedraagt aan de westzijde 12 graden en aan de noordzijde 37 graden.
Argumenten tegen zowel het windturbinepark WCK als het windmolenpark Kollumerland
Provinciedijk in de gemeente Kollumerland c.a.
1. Het windmolenpark tast de nodige rust en daarmee de natuurwaarden aan in het Nationaal Park
Lauwersmeer en het stiltegebied Natura 2000 Lauwersmeer (geluidsoverlast).
2. Het windmolenpark verstoord de recreatieve functie van het Nationaal Park Lauwersmeer
(landschapsvervuiling).
3. Het windmolenpark verstoord het behoud van de cultuurhistorische waarden aan van het Nationaal
Landschap Middag-Humsterland (landschapsvervuiling).
4. Het windmolenpark verstoord kansen op het gebied van recreatieve ontwikkeling van Zoutkamp
(landschapsvervuiling).
5. Het windmolenpark is in strijd met het provinciaal beleid van de provincie Fryslân (zie onderstaand).
6. Het windmolenpark is in strijd met de in 2012 in opdracht van de Stuurgroep Lauwersmeer opgestelde
visie ‘Koers voor het Lauwersmeer’ (zie onderstaand).

Beleid provincie Fryslân
De provincie Fryslân heeft zeven uitgangspunten geformuleerd, waar plaatsing van windmolens in
Fryslân aan moeten voldoen.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

250 MW in het IJsselmeer
alle plannen langs de IJsselmeer- en Waddenkust weren
plannen weren die zich dichtbij natuurgebieden bevinden
plannen weren die de meeste geluidsoverlast opleveren voor woonkernen
zoveel mogelijk plannen in open landschappen weren
concentratie op opschaling van reeds bestaande clusters
plaatsing van windturbines langs kanaalzones, snelwegen en spoorlijnen.

Duidelijk is dat beide geplande windmolenparken zich te dicht bij het natuurgebied Natura 2000
Lauwersmeer bevinden (uitgangspunt 3) en dat beide geplande windmolenparken in strijd zijn met
uitgangspunt 5 (zoveel mogelijk plannen in open landschappen weren).

De reden dat de provincie windmolenparken bij natuurgebieden wil weren ligt enerzijds in de
ervaren landschapsvervuiling vanuit het natuurgebied, anderzijds in de feitelijke risico’s die deze
windmolenparken nabij natuurgebieden opleveren.
Zo valt te lezen in de Quest van juni 2014 dat bij de beoogde grootte van windmolens zich per
windmolen bijna 100 vogels per jaar dood vliegen tegen de rotorbladen (een overigens door de
overheid aanvaardbaar geachte nevenschade). Op zich heeft dat met de ligging nabij natuurgebieden
niets maken, wel is het risico bij natuurgebieden groter dat zeldzame vogels als bijvoorbeeld, in het
geval van het Natura 2000 gebied Lauwersmeer, de zeearend (kieskeurige vogels, die een groot
gebied nodig hebben) zich dood vliegt tegen de rotorbladen.
Daarnaast beschrijft de Quest, dat volgens een in 2009 door de Vogelbescherming uitgevoerd
onderzoek ook de kans bestaat dat bepaalde vogels de omgeving van windturbines gaan mijden.
Door dit ‘vermijdingsgedrag’ kan geschikt leefgebied in de buurt van windmolens (in dit geval het
Natura 2000 gebied Lauwersmeer) niet worden benut, waardoor het verloren gaat voor de
betreffende soort.
‘Koers voor het Lauwersmeer’
In 2012 heeft de Stuurgroep Lauwersmeer de visie ‘Koers voor het Lauwersmeer’ opgesteld. In
deze Stuurgroep hebben zitting de provincies Fryslân en Groningen, de gemeenten Kollumerland
c.a., De Marne en Dongeradeel, het Ministerie van LNV en Staatsbosbeheer. Deze visie is vertaald
naar een visiekaart (zie afbeelding 5).
In de visie staat op pagina 19 dat het Lauwersmeergebied niet herkenbaar is als samenhangend
Nationaal Park, met duidelijke entrees. Daarom wordt ingezet op een verbeterde presentatie van het
Lauwersmeergebied langs de belangrijkste toegangswegen met heldere entrees (zie figuur 5).
Deze ambitie is uitgewerkt op pagina 45, waarin is verwoord dat de belangrijkste entrees over land
een zelfde heldere uitstraling krijgen. Bij de entrees van een nationale toplocatie hoort een passende
uitstraling. Bij deze entrees kun je informatie over het gebied vinden, bijvoorbeeld door Land Art of
informatiebord met plattegrond. De beleving dat je het Nationaal park ingaat wordt hiermee
versterkt.
Hier ligt een landschappelijke opgave. Routes van het Nationaal park kunnen bijvoorbeeld door
gebiedseigen beplanting herkenbaar worden gemaakt. Ook de parkeerplaatsen (Toeristische
Overstap Punten), uitkijkpunten en andere belangrijke punten in het gebied krijgen een herkenbare
uitstraling in vormgeving, materiaalgebruik en bebording. De beoogde identiteit en kwaliteit voor
de entrees dient in een beeldkwaliteitsplan te worden vastgesteld om zo als toetsingskader voor
verschillende initiatieven te kunnen dienen.
Het mag duidelijk zijn dat de realisatie van een windmolenpark van deze omvang totaal niet past in
de visie ‘Koers voor het Lauwersmeer’.
Zichtbaarheid windturbines

De Achmeatoren in Leeuwarden is met bijna 115 meter veruit de hoogste wolkenkrabber in heel
Noord- en Oost Nederland (zie afbeelding 6). De Achmeatoren is beeldbepalend voor Leeuwarden
en is met helder weer bijna vanuit heel Friesland zichtbaar (bron: Wikipedia). Beoogde
windturbines (mogelijk tot bijna 1,5 maal de hoogte van de Achmeatoren) zijn vanuit
Schiermonnikoog, de gehele gemeente De Marne, het gehele Westerkwartier en de stad Groningen
goed zichtbaar.
Afbeelding 6: Achmeatoren hoogste wolkenkrabber in Noord- en Oost Nederland (bron: Leeuwarder Nieuws)

Geloofwaardigheid provinciaal bestuur
In verband met de negatieve landschappelijke werking van de toenmalige vier windmolens in de
haven van Lauwersoog (met een ashoogte van 30 meter) op het Nationaal Park Lauwersmeer, heeft
de provincie Groningen met de toenmalige eigenaar een financiële regeling getroffen deze te
verwijderen. Aan de zuidzijde van het Nationaal Park Lauwersmeer nu drie keer zo veel
windmolens oprichten met een hoogte drie keer zo hoog als de toenmalige windmolens in de haven
van Lauwersoog, tast de geloofwaardigheid van het provinciaal bestuur aan. De burger mag er van
uitgaan dat interprovinciale afstemming tussen de provincie Groningen en Fryslân plaatsvindt
realisatie van (één van) beide windmolenparken te voorkomen.
Hoogachtend, Henk Lahuis
’t Hoogje 5 9964 BD Wehe-den Hoorn Henk.lahuis@home.nl 0595 577 442
En nu… Wilt u in actie komen??? Helaas was het tot 3 juli mogelijk de enquête op de site van
Fryslan foar de wyn in te vullen. Inmiddels is men ook een telefonische enquête gestart onder de
inwoners van Zoutkamp.
Dit zijn de contact gegevens:
Wilt u een algemene vraag stellen?
Gebruik dan hiervoor het e-mailadres: info@fryslanfoardewyn.nl of bel met 058 5853730.
Wilt u ons een brief of petitie aanbieden, dan kan dit via ons postadres:
Fryslan foar de Wyn
Agora 6
8934 CJ Leeuwarden
Nieuws vanuit het Visserijmuseum Zoutkamp

Expositie visserstruien
Eind vorig jaar verscheen het boek 'Visserstruien' van de hand van Stella Ruhe. De officiële
presentatie vond plaats in het Katwijks Museum, waar ook een expositie van de truien te
bezichtigen was. Het boek en de expositie laten een verscheidenheid aan truien zien die de vissers
in de verschillende vissersplaatsen -van Zeeland tot Zoutkamp- droegen. Veel van deze truien zijn
nagebreid en geëxposeerd in het Katwijks Museum. Het Visserijmuseum Zoutkamp is verheugd een
gedeelte van deze truiencollectie te kunnen laten zien in de expositie van 2014. Dit gebeurt in
samenwerking met het Admiraliteitshuis in Dokkum en
't Fiskershûske in Moddergat. Een Zoutkamper trui, die ook in het boek is beschreven, heeft in de
expositie een speciale plaats gekregen. De expositie Visserstruien is te bezichtigen tot
en met 31 augustus.
Beurtvaart ZK 4
Wilt u een mooie dag beleven op het schitterende Reitdiep? Vaar dan mee met de Beurtvaart,
georganiseerd door het Visserijmuseum Zoutkamp, het Noordelijk Scheepvaartmuseum en het
Groninger Landschap! Beleef de prachtige provincie Groningen vanaf het water. Onderweg maken
we een stop in Garnwerd voor een lunch bij Café Hammingh en een rondwandeling. Op zaterdag
vaart de ZK 4 van Zoutkamp naar Groningen, op zondag van Groningen naar Zoutkamp. Het aantal
plaatsen is beperkt. Reserveert u dus snel om deel te kunnen nemen aan dit bijzondere arrangement!
De kosten bedragen 60 euro per persoon. Vervoer terug naar uw opstapplaats is bij de prijs
inbegrepen. Voor nadere informatie en boekingen kunt u contact opnemen met het Noordelijk
Scheepvaartmuseum, Brugstraat 24 te Groningen. Telefoon: 050-3122202. Website:
www.noordelijkscheepvaartmuseum.nl.
Vaarschema:
zaterdag 12 juli
zaterdag 26 juli
zaterdag 9 augustus
zaterdag 20 september

zondag 13 juli
zondag 27 juli
zondag 10 augustus
zondag 21 september

Activiteiten in de zomervakantie
In de zomervakantie organiseert het Visserijmuseum Zoutkamp de volgende activiteiten:
zaterdag 12 juli
woensdag 23 juli
zaterdag 2 augustus
woensdag 20 augustus

demonstratie netten boeten
vaartochtjes met de ZK 31
demonstratie knopen
demonstratie scheepsmodelbouw

11.00 – 15.00 uur
11.00 – 15.00 uur
11.00 – 15.00 uur
11.00 – 15.00 uur

De vaartochtjes met de museumsloep ZK 31 Neptunus duren ongeveer 20 minuten. Het bijzondere
is dat tijdens deze tocht de gerestaureerde Reitdiepsluis vanaf het water te bezichtigen is. Een gids
geeft u nadere informatie over het gebied. Kosten: 2,50 euro per persoon.
Voor het bijwonen van de demonstraties geldt de toegangsprijs van het museum.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Visserijmuseum Zoutkamp, Reitdiepskade 11, 9974 PJ Zoutkamp
Website: www.visserijmuseum.com

