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Opgeweld uit wier en zand 

gans omspoeld door zilte baren 

Moge God het steeds bewaren 

ons plekje, rijk aan duin en strand 

het ons zo lieve Ameland! 
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Samenvatting 

 
Recreatie is een betrekkelijk nieuw verschijnsel, dat echter zijn stempel stevig op het landschap heeft 

gedrukt. Dit onderzoek richt zich op de recreatie aan zee, specifiek op het eiland Ameland. Hoe is de 

recreatie hier ontstaan, hoe reguleerde de lokale, regionale en nationale overheden de 

toeristenstroom en hoe pasten de Amelanders de recreatie in in de beperkte ruimte die het eiland 

verschaft? 

In het eerste deel staat het landschap van Ameland centraal. Hoe is Ameland ontstaan en met welke 

omstandigheden hebben de eilanders te doen gehad? Ook wordt er uiteengezet welke bodemtypen 

Ameland bevat en hoe een standaardeiland is opgebouwd. Dit verklaart de ligging van de dorpen en 

schijnt een licht op waar de ruimtelijke kansen voor recreatie lagen. 

Het tweede deel beschrijft de geschiedenis van badtoerisme. Hier wordt een antwoord gezocht op 

de vraag hoe badtoerisme is ontstaan, welke waarden er nagestreefd werden en hoe het 

badtoerisme zich als een olievlek heeft verspreid langs de kusten van Europa. 

Daarna licht het onderzoek uit in welke mate er sprake was van beleid en invloed op het beleid van 

buitenaf. Aan de almaar groeiende stroom toeristen moesten duidelijke regels verbonden worden, 

zodat de recreatie zich op een nette wijze kon ontwikkelen. Dit vertaalde zich op een 

schommelbeweging tussen economische drijfveren, met als tegenhanger de natuurlijke waarden, die 

beschermd dienden te worden. Het is maar net hoe je het bekijkt.  

Het slotstuk voor dit onderzoek wordt gevormd door de implementatie van landschap, economie, 

beleid en sociale ontwikkelingen, die samen hebben geleid tot een uitgebreid recreatielandschap, dat 

vandaag de dag het stokpaardje van het eiland vormt. Aan de hand van voorbeelden krijgt dit nieuwe 

landschap vorm.   
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Hoofdstuk 1: Inleiding 

 

1.1 Aanleiding 
 

Eilanden zijn altijd plekken geweest, die bij de mens tot de verbeelding spreken. Op de eilanden voelt 

de mens zich vrij en kan men de geest tot rust laten komen. Het is een totaal andere wereld ten 

aanzien van de dagelijkse werkelijkheid. Daarnaast hebben de eilanden met hun afgebakende ligging, 

aan weerskanten wacht immers enkel de zee, ook vaak een totaal eigen biodiversiteit en unieke 

natuurwaarden. Dit versterkt het idee van een eiland als op zichzelf staande biotoop alleen maar. 

Mede daarom zijn eilanden tegenwoordig zo populair als vakantiebestemming. In Nederland 

bevinden deze toevluchtsoorden zich ten noorden van het vasteland; de Waddeneilanden vormen de 

grensovergang tussen de Waddenzee en de Noordzee. Men kan zichzelf met een bezoek aan één van 

de Waddeneilanden even helemaal buiten zijn of haar eigen wereld plaatsen.  

Het idee van het vrij toegankelijke droomland, zo ver weg maar toch zo dichtbij, heeft altijd al een 

grote aantrekkingskracht uitgeoefend op onderzoekers, romantici en sinds een eeuw ook toeristen 

en andere badgasten. Al vanaf de tijd van de Verlichting er een groot discours is ontstaan aangaande 

onderzoek naar alle eilanden, die Nederland rijk is. Het eiland Ameland, met haar ligging centraal in 

de groep Nederlandse eilanden die de Waddenzee en de Noordzee van elkaar scheiden, is een van 

die eilanden. Het onderzoek heeft zich in twee eeuwen tijd op verschillende vlakken sterk 

ontwikkeld, al dan niet met behulp van nieuwe inzichten, onderzoeksmogelijkheden en moderne(re) 

apparatuur.  

 

Figuur 1.1: zicht op zee. Bron Beeldbank Ameland. 

Ameland is, naast Schiermonnikoog, het enige eiland, dat relatief kortgeleden pas tot het koninkrijk 

der Nederlanden is gaan behoren. Ameland werd tot die tijd aangeduid als ‘de vrije heerlijkheid 

Ameland’. Ameland was lange tijd privaat bezit van vooraanstaande families, waar de Friese 

adelfamilie van Cammingha op het eiland nog de meeste sporen heeft achtergelaten. Zij bezaten de 

rechten op het eiland ruwweg van 1492 tot 1704. Pas sinds 1801 hoort Ameland officieel toe aan de 

provincie Friesland en even later, samen met de onafhankelijkheid van Nederland, vormt Ameland 

een Nederlandse gemeente. 
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De directe aanleiding voor dit onderzoek komt voort uit mijn persoonlijke wens om onderzoek te 

doen naar Ameland; een plek, die voor mij al vanaf mijn jeugd tot de verbeelding spreekt. Wat mij 

vooral zo fascineert aan deze plek, is, naast het unieke landschap, dat men altijd nog de vrije geest en 

op zichzelf staande maatschappij als het ware kan proeven en voelen als men op het eiland verblijft. 

Ameland is een eiland, zoals elk eiland, waarop alle lagen van de bevolking, arm of rijk, jong of oud, 

uiteindelijk op elkaar zijn aangewezen en daarom van oudsher een zeer hecht collectief vormen. Men 

staat daarom niet bijzonder open voor invloed van buitenaf. De gemeenschap bevindt zich op deze 

manier zowel fysiek op een eiland, als dat ze op mentaal vlak een eigen eiland hebben gecreëerd. 

‘Eilanders’ verschillen in hun aard en opvattingen wezenlijk van de rest van Nederland, zo is de 

algemene aanname: dit geldt in ieder geval voor de eilandbewoners zelf.  

Deze manier van in het leven staan heeft tot een uniek cultuurlandschap geleid en juist dat unieke 

landschap oefent al een geruime tijd een sterke aantrekkingskracht uit op mensen van buitenaf. Deze 

interesse uit zich vandaag de dag in een nimmer afnemende stroom van bezoekers, waarbij vooral in 

het zomerseizoen elke hoek van het eiland wordt besnuffeld en bemind door gasten die van heinde 

en verre zijn komen aanwaaien. Dit heeft geleid tot een heel nieuw concept in de geografie: het 

recreatielandschap is ontstaan, een moderne interpretatie van het landschap. Ten gevolge van de 

gasten op het eiland, en de economische stimulans die zij met zich meebrachten, zijn er talloze 

recreatievoorzieningen gecreëerd, die allemaal hun stempel hebben gedrukt op het oorspronkelijke 

cultuurlandschap. 

 

Figuur 1.2: recreatie aan zee. Luchtfoto van badhotel strand. Bron: Beeldbank Ameland. 

Dit onderzoek is erop gericht deze nieuwe laag in het landschap tegen het licht te houden, in het 

bijzonder toegespitst op de ruimtelijke invloed die het recreatielandschap op Ameland heeft gehad. 

Vooral, omdat recreatie al sinds mensenheugenis verbonden lijkt te zijn met het eiland, maar toch 

pas een kleine 80 jaar geleden pas echt van de grond is gekomen. Recreatie is Ameland en Ameland 
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is recreatie. Dit levert toch de nodige spanningsvelden op, waar de druk op het landschap wellicht 

een van de grootste kritiekpunten is; deze druk wordt steeds immenser. Gedurende dit onderzoek 

heb ik gepoogd om deze relatie te onderzoeken, zowel in geografische, als sociaaleconomische zin.  
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1.2 Stand van onderzoek 
 

Door de tijd heen hebben de Waddeneilanden altijd voor veel fascinatie gezorgd bij onderzoekers en 

daarom is het onderzoek naar deze gebieden vrij omvangrijk geweest. Wel valt er een duidelijke lijn 

te ontdekken in de aard van deze onderzoeken en de daaruit volgende weergaves in de literatuur. De 

thema’s verschillen zijn over het algemeen op te delen in fysisch geografische studies, in 

sociaaleconomische studies, in cultuurhistorische studies en in sociaalwetenschappelijke studies. Het 

(cultuur)historische en sociaalwetenschappelijke onderzoek voor het Waddengebied is, in 

vergelijking met het onderzoek naar de fysische component, weinig omvangrijk en erg versnipperd, 

zo stelt Bazelmans, een vooraanstaand onderzoeker op het gebied van de Wadden en haar eilanden.1 

Voor het onderzoek naar deze aspecten van Ameland geldt dit zeker ook, blijkt als men de 

belangrijkste studies op een rij zet.   

Hiernaast is het van belang na te gaan in hoeverre er onderzoek is verricht naar het verschijnsel 

recreatie, het liefst in combinatie met (bad)toerisme en het effect op het landschap. Wat blijkt is dat 

er, vaak vanuit de filosofische en psychologische gedachte, vaak wordt gespeculeerd over de effecten 

van vrije tijd, al is het geschreven werk nog op een spreekwoordelijke hand te tellen. In de 

deelparagraaf ‘Recreatie’ volgt hierover meer. 

De Wadden als onderzoeksgebied 

Vanaf de 19e eeuw is er veel onderzoek gedaan naar de Nederlandse Waddeneilanden, doch betreft 

dit vaak algemene beschrijvingen van het landschap aan de ene kant, of aan de andere kant de 

economische en sociale gelaagdheid, zoals die op de eilanden van toepassing is. Onderzoekers als de 

Haan Hettema en van den Bergh kwamen in het midden van de negentiende eeuw met studies naar 

respectievelijk naamkundige verklaringen voor plaatsnamen en verdere beschrijvingen van de 

geografie van de Wadden.2 3 Hiernaast verschijnen er ook boekwerken over de eilanden afzonderlijk, 

al dan niet door een persoonlijke band van de auteurs met hun zo geliefde onderwerp van 

onderzoek. Zo schreef Allan rond het midden van de 19e eeuw bijvoorbeeld een boekwerkje over het 

eiland Ameland en zijne bewoners4 , waarin hij zich focust op de ontstaansgeschiedenis van het 

eiland als een individueel landschap met een eigen geschiedenis en waar men eigen gebruiken 

kende; iets wat hij later ook zou schrijven over Schiermonnikoog, Vlieland en Texel. Dit gaat echter 

niet verder dan een algemene studie naar de geschiedenis van de eilanden. Allan was een liefhebber 

van de eilanden en schreef vanuit persoonlijke interesse; de eerste echt wetenschap over elk 

onderwerp komt altijd vanuit interesse in een stroomversnelling. Dat is ook het geval met de 

Nederlandse Wadden. 

Een ander boekwerk, iets later verschenen, van een erkende wetenschapper uit deze periode is het 

geschrift Tusschen Flie en Borne van de Friese auteur Wumkes,5 een boekwerk dat verscheen 

omstreeks het jaar 1900. Hij gaat een stapje verder en komt zowel met een landschappelijke, als een 

sociaal-culturele beschrijving van het eiland Terschelling. Het is deze combinatie van 

wetenschappelijke onderzoeksgebieden, dat het onderzoek een stap vooruit heeft gebracht. In 1934 

                                                             
1 Bazelmans (2009), in: Geschiedenis, herinnering en beleving; naar een cultuurhistorische en sociaal-
wetenschappelijke onderzoeksagenda voor het Waddengebied, 3. 
2 De Haan Hettema (1840), Oud en nieuw Friesland of de aardrijkskundige beschrijvingen van de provincie,  
3 Van den Bergh (1872), Handboek der Middel-Nederlandsche geographie. 
4 Allan (1857), Het eiland Ameland en zijne bewoners. 
5 Wumkes (1900), Tusschen Flie en Borne. 
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promoveerde van Dieren op een geomorfologische analyse naar het duinenlandschap van 

Terschelling.6 Hij bracht in kaart hoe de duinen in het verleden langzaam maar zeker opschoven door 

het losliggende zand, en bewees dat er een causaal verband bestond tussen het opschuiven en met 

het beheren en uitbaten van de aldaar bestaande duinen. Hij verbond op deze wijze de fysische 

onderzoekscomponent met de sociaaleconomische. Het bleek uiterst waardevol onderzoek voor de 

vraagstukken die leefden omtrent het landschap van de Waddeneilanden. 

Ameland 

Over naar het fundamentele onderzoek dat gedaan is naar en op Ameland: de eerste belangrijke 

werken, geschreven over de spreiding van de bewoning op Ameland, de exploitatie van de gronden 

en de sociaaleconomische geschiedenis, dateren eveneens uit de beginjaren van de vorige eeuw. De 

onderzoeken spitsen zich toe op afzonderlijke thema’s. Het eerste werk, dat meer de diepte in gaat 

dan de algemene geschiedenis van het eiland, is een werk geschreven door Houwink uit 1899, 

genaamd De staatkundige en rechtsgeschiedenis van Ameland.7 Houwink legt in dit boek uit hoe 

Ameland is bestuurd in de eeuwen tot en met 1900, met de nadruk op de verschillende 

rechthebbenden op het eiland en de wijze waarop zij het eiland bestuurden. Ameland heeft, zo legt 

Houwink haarfijn uit, namelijk een bijzondere geschiedenis wat betreft staatkunde en bestuur: het 

dagelijkse bestuur lag in de handen van de Marke, waarbij elke boer dus recht had op een gelijk 

aandeel in de markegronden en er een hoge mate van zelfbestuur bestond. Tot zover niks nieuws 

aan de horizon, aangezien het Markesysteem op veel meer plaatsen in het gebied, dat wij kennen als 

Nederland, de gewoonte was. Het bijzondere aan de staatkundige geschiedenis van Ameland was 

echter, dat het eiland tot ver in de 18e eeuw een vrije heerlijkheid was. Dat wil zeggen dat het eiland 

een persoonlijk bezit was. Dit schijnt een ander licht op de geschiedenis van Ameland, omdat het een 

hele nieuwe laag aanbrengt in de bestuurlijke verhandelingen op het eiland. Houwink schreef zijn 

proefschrift over deze verstrengeling van zelfbestuur en horigheid; hij heeft het over Ameland als 

een op zichzelf staand gebied, in bestuur niet verbonden met de rest van de Nederlanden. Deze 

zienswijze, Ameland als een losstaand gebied met een eigen cultuurhistorische en 

sociaaleconomische ontwikkeling, heeft mede de basis gelegd voor de aanleiding naar dit onderzoek. 

Het schetst namelijk een beeld van een plek met een geheel eigen verhaal, een verhaal dat bij veel 

eilanders nog vers in het geheugen moet staan, aangezien veel van de familienamen uit die tijd, nog 

steeds wijdverspreid over het eiland te vinden zijn.  

Als men het gedane onderzoek naar Ameland op een rijtje zet, komt er nog een aspect sterk naar 

voren: de gemene deler in het beschreven onderzoek wordt vaak gevormd door de ingewikkelde 

economische geschiedenis: als de landbouw niet voldeed en te weinig voorspoed bracht, diende men 

creatief te zijn. Op het eiland is er hierom ook een aparte samenstelling van landbouwers, vissers en 

dienstverleners te vinden. Men spreekt dan ook wel van een farmer-fishermancultuur. Het 

onderzoek van deze samenleving ten opzichte van de ruimtelijke spreiding op het eiland is echter 

schaars. Pas in 1934 werd hier door Brouwer gedegen onderzoek naar gedaan. Brouwer vormt met 

haar studie de belangrijkste bron uit deze tijd; ze geeft een perfecte weerspiegeling hoe de 

gemeenschap er op de vooravond van een grote economische verschuiving richting de 

dienstensector uitzag. 

 

                                                             
6 Van Dieren (1934), Organogene Dünenbildung : eine geomorphologische Analyse der Dünenlandschaft der 
West-Friesischen Insel Terschelling mit pflanzensoziologischen Methoden. 
7 Houwink (1899), De staatkundige en rechtsgeschiedenis van Ameland tot deze eeuw. 
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Binnen het kader van interdisciplinair onderzoek is het goed om het werk van Brouwer verder uiteen 

te zetten. In 1936 verscheen haar sociaalgeografische studie over de bevolking van Ameland in de 

negentiende en begin twintigste eeuw. Het is dit onderzoek, dat bij het uitvoeren van zowel 

sociaaleconomisch, als cultuurhistorisch onderzoek naar Ameland tegenwoordig nog het leidende 

werk vormt.8 Brouwer was de eerste wetenschapster, die de economische geschiedenis van het 

eiland verbond met geografische tendensen en ontwikkelingen en in deze zin een multidisciplair 

onderzoek op poten zette. Een belangrijke rol in haar studie werd gespeeld door de scheiding tussen 

de oude toestand -voor de grootschalige ontwikkelingen in de landbouw- en de nieuwe toestand, 

waarbij de cultuur van de eerdergenoemde farmer-fishermans, een cultuur waarin de landbouw op 

zichzelf niet voldoende was om als boer rond te kunnen komen, waardoor er een hoop 

nevenactiviteiten op het eiland werden bedreven, zoals de visserij. Rond 1900 maakte de visserij 

langzaam plaats voor de dienstverlenende sector; de boten maakten plaats voor badhuizen en 

vakantiewoningen. Brouwer gaf in die zin een voorzet voor moderne, multidisciplinaire studies naar 

verschillende aspecten van Ameland. Dit onderzoek maakt daar onderdeel van. 

Modern gedachtegoed 

In de decennia na Brouwer is er een verschuiving te bespeuren in de onderwerpen die worden 

aangesneden bij nieuw onderzoek en de daarbij samenvallende publicaties. Na de 2e Wereldoorlog 

kreeg de wetenschap opnieuw een impuls, onder aanvoering van de uitvinding van de computer. Dit 

leverde een hoop inzichten op, op meerdere onderzoeksgebieden. Waarnemingen werden hierdoor 

nauwkeuriger en informatie kon beter verwerkt en opgeslagen worden. Tevens werd het onderzoek 

vanaf deze jaren in een groter perspectief geplaatst: eigenschappen van eilanden en 

onderzoeksresultaten van studies naar afzonderlijke gebieden in de Waddenzee werden gebundeld 

en het onderzoeksgebied werd opgeschaald naar het totale Waddenzeegebied, van Texel, via 

Duitsland tot aan Denemarken. Deze connectie betekende een hernieuwde impuls voor de waarde 

die het Waddenzeegebied in de Nederlandse onderzoeksagenda vertegenwoordigde. Voorbeelden 

van dit interdisciplinaire onderzoek, of onderzoek naar de eilanden als onderdeel van een 

uitgebreider gebied, zijn de onderzoeken van Smit9 en Abrahamse10. In de jaren zeventig deed deze 

Smit op eenzelfde methode als Brouwer onderzoek naar het cultuurlandschap van Terschelling, maar 

hij implementeerde thema’s als milieuproblematiek en ecologie, disciplines die in de jaren dat 

Brouwer haar onderzoek deed nog niet dermate ontwikkeld waren, dat zij er uitspraken over kon 

doen. Beide onderzoeken, zowel van Smit als Abrahamse, tonen ons dat aan het huidige 

cultuurlandschap eeuwenlange gebruiken ten grondslag moeten hebben gelegen en het fysisch 

milieu kaders gaf voor het gebruik van het landschap. Zij baseerden hun studie beide op 

demografische en fysisch-geografische gegevens, maar maakten ook gebruik van archiefonderzoek, 

gegevens van het kadaster en deden onderzoek naar toponiemen. Om het ecologische belang van de 

Wadden onder de aandacht te brengen publiceerde Abrahamse in 1976 het boek ‘Waddenzee’. 

Daarin bracht hij op een wetenschappelijke en integrale wijze het hele waddengebied van Nederland 

tot aan Denemarken in beeld met specifieke aandacht voor zaken als de zeldzame natuurwaarden, 

die dit gebied vertegenwoordigde. 

  

                                                             
8 Brouwer (1936), Ameland, een sociaal-geografische studie. 
9  Smit (1971), De agrarisch-maritieme structuur van Terschelling omstreeks het midden van de negentiende 

eeuw.  

10 Abrahamse (1976), Waddenzee, natuurgebied van Nederland, Duitsland en Denemarken, Harlingen. 
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Deze hernieuwde aandacht, met meer verdieping binnen interdisciplinaire thema’s, die naast veel 

verse informatie ook enkele kritische woorden voor de toekomst bevatte, zette men aan tot 

contempleren over gebieden, zo ook de kustgebieden van de Wadden. Dit nadenken over kreeg in de 

vorm van new cultural geography internationale navolging. Op de schaal van publicaties over het 

kustlandschap op de eilanden komt er een nieuwe stroom aan publicaties op het gebied van 

cultuurhistorisch erfgoed; het boek ‘Waddenland’, een publicatie van van Marrewijk11, die het 

culturele erfgoed van de gehele Waddenregio onderzoekt, noemt het een onderzoek naar de 

Nederlandse Wadden een gebied dat rijkelijk laat geëxploreerd werd. Zij spreken ook van een 

opbloeiïng van cultuurhistorisch onderzoek in de jaren ’70 en ’80 van de twintigste eeuw: dit vormt 

een parallel met de opkomst van de eerdergenoemde new cultural geography. Vanaf deze periode 

worden er onderzoeken gedaan met de insteek, dat her ware landschap niet enkel te meten is, maar 

dat er een enorme mentale dimensie aan vast zit. Dit inzicht leidt tot een heel nieuw niveau van 

publicaties, op diverse vlakken en op verschillende thema’s gericht. Onderzoeken spreiden zich uit 

naar archeologie, naar cultuurhistorie, maar ook naar ecologie en milieuproblematiek. Deze 

disciplines worden ook met elkaar verbonden: men streeft naar een zo compleet mogelijk 

informatiespectrum, waarin alle thema’s als oorzaken en gevolgen worden gezien. De mens krijgt 

hierin opnieuw een verbindende rol, dit keer zowel als oorzaak van bepaalde verschijnselen en 

structuren, als gevolg om ze te behouden voor de volgende generaties.  Een belangrijke rol wordt 

hierin gespeeld door overheden, maar ook door belangenverenigingen, (oud-)eilandbewoners en 

door opgezette kenniscentra, onder aanvoering van de Waddenacademie, die onderzoek orkestreert 

op het gebied van verschillende thema’s en in overleg met de andere aanwezige en actieve organen 

in het gebied een beleid probeert uit te stippelen voor behoud van de regio en een uitgebreide 

kennisbank op de lange termijn. 

Voor Ameland bestaat er aparte fora voor het delen van kennis en onderzoeksmateriaal. De twee 

belangrijkste kenniscentra zijn de stichting ‘d’Ouwe Pôlle’, opgericht in 1957, ten behoeve van zowel 

de geschiedenis als de toekomst van Ameland en de digitale databank ‘Amelander historie’, 

stammend uit 2012. Deze fora bieden iedereen, die zich interesseert voor de geschiedenis van 

Amelland, in welke kennisdimensie dan ook, een bron en tegelijk een podium om de geschiedenis 

vooral levend te houden. Door de toegankelijkheid van deze fora, die vooral op een laagdrempelige, 

dat wil zeggen voor iedereen toegankelijke manier gegevens verzameld en vanuit deze database 

tentoonstelt en uitgeeft, is er een immer groeiende schare van mensen, die allen op hun eigen wijze 

contribueren aan een gedegen kennisbestand. Een goed voorbeeld van een auteur, die veel 

bijgedragen heeft aan de verruiming van het kennisbestand en de geschiedenis van Ameland in 

ruime zin bij het grote publiek kenbaar en toegankelijk heeft gemaakt, is Oense Straatsma, de 

huisarts in ruste op het eiland. Naast zijn plaatselijke praktijk, heeft hij ook in het bestuur gezeten 

van de stichting d’Ouwe Pôlle, een functie die hij kort na de oprichting in 1957 al toegewezen kreeg. 

Hij bekleedt deze functie vandaag de dag nog steeds. Vanuit deze cultuurhistorische stichting heeft 

hij, naast zijn werk als huisarts, als amateuronderzoeker ook veel geschreven over allerhande 

onderwerpen die leefden op Ameland. Zijn meest omvangrijke werk, geschreven in 2010, draagt de 

weinig tot de verbeelding overlatende titel ‘Ameland’12 en behelst een breed werk, waarin Straatsma 

op een willekeurige wijze onderwerpen aangaande het eilandleven aansnijdt. Dit boek, ook al 

ontbreekt er een wetenschappelijk verantwoord verwijsmodel naar eerder onderzoek, geldt als een 

interessante bron van informatie voor het uitvoeren van verder onderzoek. Uit de decennialange 

                                                             
11 Van Marrewijk (2001), Waddenland, het landschap en cultureel erfgoed in de Waddenzeeregio.  
12 Straatsma (2010), Ameland.  
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ervaring van Straatsma op het eiland, met zijn talloze connecties op het eiland, is er door hem een 

schat aan informatie beschikbaar gemaakt. 

Recreatie 

Naast het fysisch-landschappelijke en sociaaleconomische onderzoek dat is gedaan naar het 

Waddengebied en naar Ameland, zoals hierboven in chronologische volgorde beschreven, is het 

andere leidende thema in dit onderzoek de component ‘recreatie’. Het blijkt lastig om fundamenteel 

onderzoek te vinden naar recreatie in een landschappelijk licht. Het zijn twee verschillende 

begrippen met elk hun eigen realiteit en wetenschappelijke discipline. Voor we landschap en 

recreatie gaan verbinden, is het nuttig om eerst het begrip recreatie in de wetenschap uit te lichten. 

Recreatie, vertaald naar de bezigheden die men uitvoert in haar vrije tijd, is een opmerkelijk en vrij 

nieuw verschijnsel in een wereld, waarin er vanuit de culturele waarden altijd op arbeid en nut 

gehamerd werd. Echter, het belang van vrije tijd en daarmee recreatie blijkt sinds de tijd van de 

industrialisatie als een steeds sterker verlangen te groeien en wordt over het algemeen benaderd als 

een complex begrip, dat voer vormt voor filosofen en psychologen. De gedachtegang achter recreatie 

laat zich moeilijk vangen in onderzoek, al ziet men een sterke samenhang met de groeiende 

economie. Waar men het zich kan veroorloven, recreëert men. De economische cijfers spreken voor 

zich: recreatie is een globale miljardenindustrie geworden vanaf het moment dat de gewone man 

zich recreatie kon veroorloven. Recreatie heeft zich tot deze schaal ontwikkeld in een tijdsbestek van 

nog geen eeuw. Dat zijn de meetbare feiten rond recreatie. Maar wat beïnvloedt, pushed en pulled 

de recreant?  Waarnaar verlangt de gemiddelde mens van de omgeving waarin hij recreëert? Hoe 

kan men het landschap benutten om de recreant te behagen en wat betekent dat voor de lokale 

cultuur? Kan men de cultuur ook implementeren in het aanbod voor de recreant? Deze korte vragen 

zetten recreatie alleen al neer als een buitengewoon interessant thema, dat zowel aan economische, 

als psychologische en landschappelijke thema’s gekoppeld kan worden. Een idee men dat al ver voor 

de moderne tijd inzag, blijkt uit de vroegste geschriften die men heeft gevonden betreffende het 

benutten van vrije tijd. Wat is de oorspronkelijke betekenis van vrije tijd en hoe diende men met dit 

voorrecht om te gaan? 

Het is namelijk al in de Oudheid dat er aandacht wordt geschonken aan het idee van wat men als 

vrijheid beschouwd. Deze stelling nemen de heren Beckers en van der Poel in, in hun inleiding tot de 

studie van vermaak, een boek dat ze publiceerden in 1990. Dat vrije tijd niet een recht is voor ieder 

mens, blijkt uit het feit dat vrije tijd in de Oudheid enkel beschikbaar was voor zogeheten ‘vrije 

burgers’: vrouwen, kinderen en slaven hadden dit recht niet. Vrij zijn en vrije tijd wortelen dus al 

direct in een klassensamenleving. Waar de hoogste klasse het zich alleen kan permitteren vrije tijd te 

hebben. Deze tijd diende dan zo nuttig mogelijk te worden ingevuld, door middel van scholé: een 

harmonieus geheel van spelachtige, intellectuele, politieke en artistieke activiteiten om persoonlijke 

groei te bevorderen.13 

Vele eeuwen later, als het begrip vrije tijd aan een nieuw leven begint ten tijde van de Verlichting, 

herontdekt men deze opvatting en komt er een herwaardering voor de zoektocht naar persoonlijke 

groei en moraliteit. Vrije tijd blijft echter een tijdsbesteding die enkel weggelegd is voor de gegoede 

burgers en op deze wijze blijft er een kloof bestaan tussen de ontwikkelde en de minder ontwikkelde 

mens (lees: arm en rijk). Evengoed werd er met nadenken over geestelijke groei en vrije tijd wel een 

brug geslagen naar een meer gelijke samenleving; een vrije wil moest voor iedereen beschikbaar zijn. 

Beckers en van der Poel beschrijven deze intellectuele zoektocht naar moraliteit als ontwikkeling 

binnen een bepaald cultuurideaal e dan wel het Westerse ideaal. Dit ideaal werd kracht bijgezet met 

                                                             
13 Beckers & van der Poel (1990), 4. 
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de Franse Revolutie in 1789. Met de Revolutie kwam er meer aandacht voor gelijke rechten; 

iedereen zou recht moeten hebben op een eigen invulling van zijn welverdiende vrije tijd. De rechten 

voor de lagere klassen hiermee langzaam op gang.  

In de praktijk veranderden de rechten op vrije tijd pas echt ten tijde van de Industriële Revolutie, een 

eeuw later. In een relatief kort tijdsbestek nam, als gevolg van technologische ontwikkelingen de 

arbeidsproductiviteit per werknemer sterk toe. Tegelijkertijd nam, met de invoering van de 

stoomtrein, de mobiliteit toe en de reistijd af. Door het toenemend aantal contacten en de slechte 

omstandigheden in de fabrieken ontstond ook een voedingsbodem voor de oprichting van 

vakbonden. De regering remde in deze periode de invoering van kortere werkdagen voor de 

arbeiders af, omdat ze vreesde dat de arbeiders de verantwoordelijkheid van meer vrije tijd niet 

zouden kunnen. In hoeverre dit het ware motief van de heersende elite was, is discutabel. Het lijkt 

waarschijnlijker dat een angst voor het verliezen van de macht lijkt hier meespeelt. De grootste 

veranderingen kwamen tot stand na de Eerste Wereldoorlog. Na de invoering van het algemeen 

kiesrecht in 1917 waaide er een nieuwe politieke wind. Dit leidde in 1919 tot de invoering van de 

Arbeidswet. Deze wet bevatte onder andere de invoering van de achturige werkdag. Naarmate meer 

vrije tijd beschikbaar kwam voor een groter gedeelte van de bevolking, ontstond steeds meer 

interesse voor dit fenomeen.  

Vrij tijd is een modern fenomeen en dat verklaart waarom onderzoek naar vrije tijd en recreatie 

enkel vanuit ideologische, psychologische en politicologische ideeën onderzocht is. Onderzoek richtte 

zich meer op de vraag van het waarom en hoe, dan de vraag van het waar. De mens staat centraal. 

Beckers onderschrijft dit door te stellen, dat vrijetijd pas laat in de negentiende eeuw als een enkel 

woord is ontstaan. Zaken als dit geven weer dat men lange tijd nodig heeft gehad om het begrip ‘vrij’ 

te kunnen doorgronden.14 

Dit leidde in de eerste helft van de twintigste eeuw tot allerlei verhitte debatten over de goede, dan 

wel slechte invloeden van vrije tijd op de mens. Wetenschappers als Karl Mannheim kwamen met 

hele opvoedkundige studies over hoe vrije tijd diende te worden georganiseerd vanuit de aanname 

dat de mens dat zelf niet kon, waartegen filosoof Joseph Pieper in 1947 stelde dat de wereld vrije tijd 

begon te misbruiken en de tijd voor overpeinzing en zoektocht naar waarheid werd ingeruild voor 

goedkoop vermaak. Hiernaast had de vrije tijd ook zijn effecten op de economie: de bekende 

econoom, John Maynard Keynes, maakte zich zorgen over de toename van vrije tijd door de 

economische vooruitgang. Hij voorspelde in zijn 'Economic Possibilities for our Grandchildren', welke 

hij schreef in 1930, dat de bevolking over een eeuw veel vrije tijd zal hebben. Hij zag dit niet als een 

positieve ontwikkeling. Keynes claimde dat To those who sweat for their daily bread leisure is a 

longed – for sweet- until they get it.15 Als voorbeeld neemt hij de vrouwen uit de welgestelde klasse 

in Engeland en Amerika die geen enkele verplichting meer hadden en als gevolg hiervan een 

zenuwinzinking kregen.  

  

                                                             
14 Beckers & van der Poel (1990), 6.  
15 Keynes (1963), 362. 
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Recreatie en geografie 

Als een ding duidelijk wordt uit bovenstaande verwijzingen, is dat men pas kort een idee heeft wat 

vrije tijd en dus recreatie in de moderne zin inhoudt, laat staan wat het moderne begrip recreatie in 

landschappelijke zin zou kunnen betekenen. Het meeste onderzoek staat in het teken van de 

mentale effecten van vrije tijd op de mens. Echter, bij recreatie vormt geografie toch echt een 

basisbegrip. Daarom is het goed om een poging te doen om de begrippen ‘landschap’ en ‘recreatie’ 

in een definitie te kunnen formuleren:  

Recreatie heeft betrekking op menselijke activiteiten die in de vrije tijd plaatsvinden, ontspanning en 

zelfontplooiing tot doel hebben en uit vrije keuze worden verricht, dit heeft plaats in ofwel overdekte 

ruimten, ofwel in de open lucht. 

Voor dit onderzoek is vooral de openluchtrecreatie van belang, in het speciaal de verblijfsrecreatie. 

Waar verblijft men als men op Ameland is en welke effecten heeft deze verblijfsrecreatie op het 

aanwezige landschap? Om daarachter te komen kan men bijvoorbeeld nagaan of er in de literatuur al 

eerder een link is gelegd tussen bijvoorbeeld recreatie bij de zee of in kustgebieden, aangezien dat 

het landschap van Ameland tekent. Hierbij stuit men al snel op een vroege trek naar de kust, zoals 

men dat zag in Brighton in de 18e eeuw. Er zijn hier enkele wetenschappers geweest, die 

verbindingen durfden te trekken tussen bepaalde geografische bestemmingen voor vrije tijd en hoe 

dit samenhangt met lichamelijke gezondheid en culturele verrijking. Vaak komt me hier wel uit op 

unieke plaatsen in het landschap, dan wel landschappen die unieke factoren boden, zoals 

kustlandschappen. Gezien het doel van dit onderzoek zijn een paar voorbeelden van onderzoek naar 

de aantrekkingskracht van kustlandschappen in de literatuur het meest voor de hand liggend. 

Het vroegste voorbeeld van een pionier op het gebied van badtoerisme was de dokter Richard 

Russel, een arts uit het eerdergenoemde Brighton, in Groot-Brittanië, die in 1755 opperde dat men 

bij lichamelijk ongemak naar de zee diende te trekken, om met behulp van reinigend zeewater 

zichzelf te genezen.16 Hij besefte zich niet, dat hij hiermee de basis heeft gelegd voor toerisme en de 

trek naar de zee. De eerste toeristen in kustgebieden waren veelal zieken en mensen met allerhande 

vreemde kwalen. Toch is ziekte niet de sterkste pushfactor geweest van de kust. Volgens de filosoof 

Alain Corbin hebben we altijd al de intrinsieke motivatie gehad voor de liefde voor 

kustlandschappen. Badtoerisme komt namelijk voort uit een verlangen naar de kust, zo stelt Corbin. 

Volgens Corbin hebben we de kust langzaam maar zeker, vanaf omstreeks 1750, opnieuw leren te 

interpreteren en sloeg onze afkeer van de zee, voortkomend uit een diepgewortelde angst, om naar 

een waardering en een ontluikende liefde voor alles wat met het water te maken heeft.17 Het is 

natuurlijk geen toeval dat deze liefde tijdens de Verlichting zijn oorsprong vindt; de Verlichting vormt 

de bakermat van veel nieuwe ideeën en inzichten. 

Concluderend kan men stellen dat, hoewel er wel degelijk het een en ander is onderzocht op het 

gebied van recreatie en vrije tijd, dit nog niet is gedaan voor de geografische factoren binnen het 

begrip recreatie. Wat beweegt iemand om naar de zee te reizen, om daar vervolgens een boot te 

pakken en af te reizen naar een stuk land van 20 bij 10 kilometer? Belangrijker nog: hoe komt men 

op dat kleine stukje land er juist bij om op een bepaalde locatie een recreatievoorziening te 

beginnen? Welke factoren dragen hier allemaal aan bij? Dat zijn enkele vragen die aan bod komen in 

dit onderzoek.  

                                                             
16 Russel (1755), The Oeconomy of Nature in Acute and Chronical Diseases of the Glands. 
17 Corbin (1989), 11. 
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1.3 Afbakening 
 

Om tot een aantal scherpe conclusies te kunnen komen, is het voor reikwijdte van dit onderzoek 

verstandig om enkel tot de gekozen recreatiegebieden en hun ruimtelijke kern af te bakenen; de 

keuze valt dan op de recreatievoorzieningen en hun directe omgeving. Voor de volledigheid; het 

draait hier om terreinen en hun ruimtelijke impact, niet om ieder vakantiehuisje an sich. Dat zou een 

te grote reikwijdte tot gevolg hebben. 

De thema’s die van belang zijn voor dit onderzoek, zijn thema’s als het bestaande landschap 

Ameland, de trek naar de kust en de recreatie op Ameland door de jaren heen in samenhang met de 

economische ontwikkeling op het eiland, locatiekeuzes en bereikbaarheid van en op het eiland, dit 

alles binnen het kader van het toeristisch beleid van de nationale en lokale overheden. Al deze 

factoren moeten hun weerslag hebben gehad op het recreatielandschap van Ameland. Door vanaf 

het begin van de komst van badtoerisme een aantal vastgestelde periodes te onderzoeken, kan 

stapsgewijs naar voren komen hoe bepaalde structuren van recreatiegebieden zijn aangepast op de 

omgeving, ofwel met andere motivaties juist op een bepaalde wijze zijn gebouwd, zoals dat het geval 

is bij elk landschap en dus ook het recreatielandschap. In de volgende paragraaf volgt een 

uiteenzetting met de afzonderlijke thema’s en de daarbij horende deelvragen. 

Thematische afbakening 

Thematisch is het onderzoek afgebakend door middel van verschillende componenten; allereerst 

speelt het landschap natuurlijk een grote rol. Het onderzoek draait hoofdzakelijk om de invloed van 

recreatievoorzieningen op het landschap van Ameland. Dit valt te meten door middel van het 

bestuderen van de fysieke landschappelijke veranderingen die er zich in de afgebakende tijdsperiode 

hebben voorgedaan, door toedoen van het benutten van fysische ruimte voor een recreatiefunctie. 

Met deze abstracte omschrijving komt het volgende hoofdthema aan bod: recreatie. Het is een lastig 

tastbaar te onderzoeken thema, vandaar de aangebrachte abstractie. Het van Dale woordenboek 

verstaat onder recreëren 'zijn vrije tijd besteden' of 'zich ontspannen'. Als we alles waaraan de mens 

zijn vrije tijd besteedt in kaart zouden willen brengen, dan wordt dat het zeer uitgebreid onderzoek. 

Daarom moeten keuzes worden gemaakt om de omvang van het onderzoek werkbaar te houden. Ik 

heb gekozen de focus te leggen op de verblijfsrecreatie. Het voordeel van een dergelijk aanpak is dat 

er meer ruimte is om de inrichting van het recreatielandschap te verklaren. Dit houdt concreet in dat 

er vooral gekeken wordt naar de spreiding van de overnachtingsmogelijkheden voor recreanten. Het 

gaat hierbij om de landschappelijke invloed, die de aanleg van recreatievoorzieningen met zich mee 

heeft gebracht en vervolgens heeft uitgeoefend op het bestaande (cultuur)landschap. Begrippen als 

locatiekeuze, aangelegde infrastructuur en bereikbaarheid zijn hierin leidend. Het laatste thema 

vormt het overheidsbeleid op het gebied van recreatie; de overheid heeft een dusdanige hand gehad 

in het uitzetten van het toeristisch beleid in Nederland, dat op zijn beurt grote invloed heeft gehad 

op de geografie van de recreatie op Ameland. Deze drie factoren vormen samen het fundament van 

dit onderzoek. 

Geografische afbakening 

Ameland kent een interessante landschapsgeschiedenis, zowel binnen het Waddengebied, als op 

zichzelf staand. Vanwege de omvang van het afstudeeronderzoek is voor deze scriptie een duidelijke 

afbakening vereist. Het is hierom, dat voor de ruimtelijke afbakening is gekozen voor enkel de 

verblijfsrecreatievoorzieningen per periode op Ameland, als geheel genomen. Op zichzelf staande 

vakantiehuizen en omgeturnde huiskamers tot B&B’s reken ik niet mee, vanwege het enorme aantal 
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en het feit dat ze moeilijk dateerbaar zijn. Ze hebben daarnaast weinig invloed op het aanwezige 

landschap; kampeerterreinen daarentegen oefenen met hun omvang juist wel de invloed uit en zijn 

daarom geschikter voor het onderzoek. Het onderzoek richt ik daarnaast primair op de recreatieve 

structuren uit de gekozen periode, die zich binnen de begrenzing van het eiland bevinden. Om daar 

een beter beeld van te kunnen schetsen, volgen in hoofdstuk 3 en 5 kaarten met daarin de 

vastgestelde locaties van de desbetreffende recreatievoorzieningen. 

Chronologische afbakening 

In 1852 is er voor het eerst gepoogd om verblijfsrecreatie aan de grond te krijgen op Ameland. Dat 

gebeurde door middel van de oprichting van een zeebadhotel. Dit vormt het startpunt van dit 

onderzoek. Hierna deel ik de recreatielandschappen in 3 fasen in, de pioniersfase tussen 1852 en 

1902, de opbouwfase tussen 1902 en 1950 en als laatste de verzadigende fase tussen 1950 en 1980. 

In 1980 is de verzadiging qua invloed op het landschap dusdanig, dat er nog maar weinig meetbare 

invloed op het landschap op te merken is. Dat vormt de grens van dit onderzoek. Nogmaals, het gaat 

om de periode tussen 1852 en 1980. 
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1.4 Probleemstelling & onderzoeksvragen 

 

Het begrip ‘landschap’ is een dynamische term, die op een multidisciplinaire wijze kan worden 

toegepast op een gebied. Dit maakt landschappelijk onderzoek zo mateloos interessant om te doen. 

Daarnaast is landschappelijk onderzoek ook nuttig. Door verschillende disciplines en de daarbij 

horende zienswijzen te verbinden, kan men tot een uitgebreide landschapsbiografie komen. Zo breng 

je een gebied steeds nauwkeuriger in kaart. Een ander aspect van de dynamiek achter een landschap, 

is dat landschappen constant in beweging en daarmee in verandering zijn. Als de mens nu een plek in 

ogenschouw neemt, kijkt hij altijd naar verschillende tijdslagen, gevat in één beeld. Onze omgeving is 

de landschappelijke vorm van een palimpsest; door eeuwenlang gebruik laat men in iedere periode 

zijn sporen achter. Ameland vormt hier geen uitzondering op. Op het eiland vindt men resten uit lang 

verloren tijden, zoals de commandeurshuizen stammend uit de tijd van de walvisvaart, niet ver 

verwijderd van de historiserend gekozen uiterlijke stijl van het zoveelste uit de moderne tijd 

stammende vakantiepark, dat het eiland rijk is.  

Het uiteindelijke doel van dit onderzoek is een ruimtelijke ontwikkeling te tonen die verschillende 

toeristische voorzieningen hebben doorgemaakt op Ameland, binnen een afgebakende periode van 

het begin van een poging tot het aanwakkeren van badtoerisme in 1852, tot ongeveer 1980, het jaar 

waarvan af er vanuit landschappelijk oogpunt weinig tot geen significante ontwikkeling meer is 

geweest op het gebied van de ontwikkeling binnen de recreatielandschappen op het eiland. In de 

stand van onderzoek kwam al naar voren, dat Brouwer in 1936 een perfect beeld schetste van hoe de 

samenleving op Ameland ruimtelijk gespreid was en hoe de economie zich rond het wisselen van de 

19e naar de 20e eeuw van een economie leunend op de landarbeid en zeevaart, naar een economie 

die voornamelijk gebaseerd is op de dienstensector en later ook het grootschalige toerisme. Dit geeft 

een goed startpunt voor het uitvoeren van onderzoek. Echter, het Ameland dat die ommezwaai heeft 

gemaakt, is het Ameland dat pas is ontstaan kort nadat Brouwer het beschreef. Vanaf het jaar waarin 

zij met haar studie kwam, in de jaren ’30 van de twintigste eeuw, heeft de ontwikkeling van Ameland 

van een samenleving met als motor de landbouw en de visserij, naar een maatschappij die floreert 

op de inkomsten van het toerisme, zich gemanifesteerd en verder doorgezet. Dat heeft gevolgen 

gehad voor zowel de fysieke dimensie, als de mentale dimensie op het eiland. Dit onderzoek kan men 

daarom wellicht scharen als een poging tot vervolg van een deel van het onderzoek van Brouwer. Het 

is er in ieder geval deels op gebaseerd, zij het dat dit onderzoek zich meer richt op de 

landschappelijke context, dan de sociaal-economische. 

Probleemstelling 

Uit de stand van onderzoek is gebleken, dat er, op de studie van Brouwer na, geen enkel 

samenhangend werk is geschreven betreffende de sociaal-economische situatie en daaraan gelieerd 

het recreatielandschap op Ameland. Dit is een grote kennislacune en dit liet veel ruimte over voor 

deze scriptie. Mijn probleemstelling komt voort uit de wens een aantal lacunes op te vullen. Op dit 

moment bestaat bijvoorbeeld geen duidelijk overzicht van het historische recreatielandschap van 

Ameland; veel is versnipperd en doordrenkt van subjectieve ervaringen. De eerste doelstelling van 

deze scriptie is het maken en analyseren van overzichtskaarten van de verblijfsrecreatie op Ameland 

tussen 1855 en 1980. Het interessante van deze eerste lacune is dat hierbij direct een andere lacune 

aan het licht komt. Aangezien geen overzicht bestaat van de ruimtelijke indeling van het 

recreatielandschap, bestaat er ook geen verklaring voor deze indeling. De tweede doelstelling van dit 

onderzoek is het verklaren van de globale ligging van de verblijfsrecreatie op Ameland tussen 1855 

en 1980.  
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Er bestaat weinig specifieke kennis over de landschappelijke effecten van de recreatie op Ameland.  

Wel is duidelijk dat de druk enorm aan het stijgen is en men zoekt naarstig naar oplossingen voor de 

toekomst, aangezien men de economische impulsen niet kwijt wil raken, maar aan de andere kant 

het landschap zo weinig mogelijk wil aantasten. In de beleidsnota's van de overheid staat enige 

informatie, maar dit is toegespitst op het te voeren beleid. Zonder gedegen uiteenzetting van de 

geschiedenis van de recreatie op Ameland is het lastig om een toekomstplan op te stellen. Dit leidt 

tot de derde doelstelling van dit onderzoek: het analyseren van de effecten van de recreatie op het 

landschap van Ameland tussen 1855 en 1980. Tot slot proberen we meer inzicht te krijgen in de 

verblijfsrecreatie op Ameland op een kleinere schaal. Om dit te bereiken volgt voor elke gekozen 

periode van recreatie op het eiland, te weten de periode 1855-1902, 1902-1950 en 1950-1980 een 

specifiek voorbeeld van een recreatievoorziening en de effecten ervan op het omliggende landschap. 

Door naar deze voorzieningen te kijken, zien we de invloed van ontwikkelingen binnen de recreatieve 

sector op lokale schaal. We kunnen op deze manier de lokale ontwikkelingen toetsen aan de grotere 

recreatieve ontwikkelingen op het eiland. 

Onderzoeksvragen 

De hoofdvraag die hieruit voortkomt is de volgende: 

‘’Hoe ontwikkelde de verblijfsrecreatie zich in ruimtelijke zin op het eiland Ameland tussen 1855 en 

1980 en welke effecten heeft ze gehad op het landschap?’’ 

Om tot enkele onderbouwde conclusies te kunnen komen, heb ik enkele deelvragen opgesteld om de 

hoofdvraag te ondersteunen. Deze onderzoeksvragen kunnen als volgt over de verschillende 

hoofdstukken verdeeld worden: 

Hoofdstuk 2: het landschap van Ameland 

 Hoe is het landschap van de Wadden opgebouwd? 

 Hoe is het landschap van Ameland opgebouwd? 

Hoofdstuk 3: badtoerisme  

 Hoe valt Ameland te plaatsen binnen de traditie van het ontstaan van grootschalig toerisme 

en de trek naar de kust? 

Hoofdstuk 4: overheidsbeleid 

 Welke rol heeft de overheid gespeeld bij de opkomst van toerisme op Ameland en hoe heeft 

de overheid een beleid ontwikkeld ten opzichte van recreatie op het eiland? 

 Wat waren de belangrijkste invloeden op de locatiekeuze van de verblijfsrecreatie op het 

eiland Ameland tussen 1855 en 1980? 

Hoofdstuk 5: effecten op het landschap van Ameland 

 Op welke manier beïnvloedde de recreatie de ontwikkeling van het landschap van het eiland 

Ameland tussen 1855 en 1980? 

 Hoe kunnen we het karakter van kampeeroorden uit verschillende tijdsperioden verklaren 

aan de hand van het verleden?  
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1.5 Bronnen- en onderzoeksmethoden  
 

Dit onderzoek is, zoals in de inleiding al gepropagandeerd, op een interdisciplinaire wijze 

opgebouwd. Door het koppelen van verschillende onderzoeksmethoden en -bronnen zoals 

archiefonderzoek, (historische) cartografie, kadastrale gegevens en fysisch-geografische bronnen 

kunnen verbanden met elkaar worden gelegd en is het mogelijk resultaten goed te onderbouwen. Na 

bestudering van secundaire literatuur die in de stand van onderzoek al aan bod is gekomen, is 

gebruik gemaakt van de volgende onderzoeksmethoden:  

Historische cartografie  

De historische cartografie is de wetenschap die zich bezighoudt met bestudering van kaarten. Deze 

kunnen informatie bevatten over ontwikkelingen in het landschap; het vroegere landgebruik; 

ontginningsstructuren en andere sporen in het oude cultuurlandschap. Belangrijk daarbij is er op te 

letten waarvoor een kaart gemaakt is en waarom bepaalde structuren wel of niet zijn vastgelegd. 

Hiernaast biedt kaartmateriaal de gelegenheid om door de ogen van planologen te kijken naar het 

landschap; het biedt wellicht een houvast voor de motivatie die men had bij het plannen van de 

aanleg van verschillende recreatiegebieden. 

Fysische geografie en geomorfologie  

De fysische geografie en geomorfologie kijken naar natuurlijke processen die het landschap vormen 

of hebben gevormd. De bodem en de natuurlijke gesteldheid van het landschap kunnen veel 

vertellen over het landschap en verklaren waarom een bepaald proces ergens heeft plaatsgevonden. 

Factoren die daarbij van belang zijn, kunnen bijvoorbeeld de waterhuishouding zijn; ook 

hoogtegegevens, grondsoorten en de invloed van mens en dier op het landschap vallen onder de 

fysische geografie. Deze gegevens kunnen een indicatie geven van waarom er juist voor een 

bepaalde plek is gekozen om hier mensen te laten recreëren. 

Toponymie  

Eeuwenlang werden toponiemen door mensen gebruikt om plekken in het landschap aan te kunnen 

duiden. Deze plaats-, veld- en waternamen kunnen verklaringen geven over het historische 

landschapsgebruik, de vorm of natuurlijke gesteldheid van een plek. De gesteldheid van een plek 

heeft er ook mede toe geleid dat er een keuze is gemaakt om het landschap te benutten ten behoeve 

recreatie. Dit kan leiden tot heldere conclusies omtrent de verklaring van de locatiekeuze van een 

recreatielandschap op Ameland. 

Oral history  

Bewoners van een plek en amateurhistorici, zoals bijvoorbeeld de eerder aangehaalde voormalig 

huisarts en bestuurslid van de lokale historische vereniging, dr. Straatsma, hebben de nodige kennis 

in huis over de zaken die voor dit onderzoek benodigd zijn. Door verhalen van vroeger aan te horen 

en te verwerken is het mogelijk om kennisoverdracht uit eerste hand te ervaren. Dit vormen goede 

bronnen voor onderzoek naar de geschiedenis en de beleving van de recreatie op Ameland. Mede 

gezien het feit dat het hier gaat om de vrij recente geschiedenis, zullen er altijd mensen zijn die een 

heldere blik kunnen en willen werpen op de door mij geleverde vraagstukken.  
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Archiefonderzoek en kadastraal onderzoek 

Door gebruik te maken van primaire bronnen uit het archief kunnen eigen conclusies worden 

getrokken zonder daarbij beïnvloed te worden door iemand anders. Het levert droge gegevens. 

Welke partijen zijn bijvoorbeeld betrokken geweest bij welke bouwplannen? Hoe zagen de originele 

blauwdrukken van een terrein en/of gebouw eruit in het geheel van de aanleg van een 

verblijfsvoorziening? In het archief zijn onder andere in de gemeenteverslagen primaire bronnen te 

vinden over bestemmings- en uitbreidingsplannen, al dan niet met getekende voorstellen erbij. 

Hiernaast zijn bezwaren en andere keuzes uit diezelfde tijd schriftelijk vastgelegd. Het credo ‘Bijzijn is 

meemaken’ krijgt op deze wijze een wetenschappelijke betekenis en dit maakt archiefmateriaal zo 

ontzettend nuttig.  
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1.6 Theoretisch kader 
 

In deze paragraaf bekijken we de theoretische achtergrond van de relatie tussen het toerisme en het 

landschap. De leidende wetenschappelijke visies op de relatie tussen toerisme en plaatsidentiteit 

staan hier centraal. Hiernaast is het van belang om te onderzoeken welk effect toerisme uitoefent op 

het fysieke landschap, hoe dit te meten valt en wat dit betekent voor de uitgeoefende druk van een 

recreatielandschap ten opzichte van een bestaand cultuurlandschap. In hoeverre verdrijft het 

recreatielandschap het oorspronkelijke landschap en is dit schadelijk op de lange termijn? 

Synergie tussen toerisme en landschap 

Dat toerisme en recreatie invloed heeft op een bestaand landschap, mag natuurlijk geen verrassing 

heten. Hedendaags onderzoek vindt steeds meer bewijs dat toerisme een (te) hoge druk op het 

landschap heeft. In hoeverre dit geldt voor eilanden als Ameland, is onlangs onderzocht door 

wetenschappers van de Waddenacademie. Vanuit deze wetenschappelijke academie wordt er ook 

gekeken naar mogelijke oplossingen voor toerisme en landschap. Zo ook door Jasper Heslinga, die 

met zijn proefschrift ‘Synergetic tourism-landscape interactions’18 de balans tussen toerisme en het 

landschap probeert op te zoeken. Heslinga poogt in dit proefschrift synergetische interacties tussen 

toerisme en landschap te vormen. Vaak ligt de nadruk van deze interacties op natuurbescherming óf 

juist op sociaal-economische ontwikkeling, maar in dit proefschrift wordt specifiek gekeken naar de 

mogelijkheden tot synergie tussen beide. Synergie zorgt voor een win-win situatie waarbij het gaat 

om balans. Dit zorgt ervoor dat een regio in staat is om zowel sociaal als ecologisch veerkrachtig te 

zijn in het omgaan met toekomstige veranderingen. Dit onderzoek richt zich op de vraag welke 

factoren synergetische interacties tussen toerisme en landschap belemmeren en welke factoren dit 

juist bevorderen. Hierbij is er gekeken naar hoe beleid zich door de jaren heeft ontwikkeld, hoe de 

publieke opinie is veranderd en op welke manier het bestuur is ingericht. 

Heslinga stelt dat toerisme en landschap in de toekomst enkel hand in hand gaan, als het 

recreatielandschap te allen tijde in dienst wordt gesteld van de lokale cultuur en biodiversiteit, 

waarbij nauwkeurig samengestelde besturen en belangenorganisaties de interactie tussen landschap 

en toerisme streng peilen. Op plekken waar het landschap het makkelijkst te beïnvloeden valt, is het 

minste contact gewenst.19 

Toerisme en plaatsidentiteit 

In de academische wereld bestaat brede consensus dat het toerisme een invloed heeft op de 

identiteit van een plaats. Over de mate van invloed bestaat echter enige discussie. Hieronder worden 

de drie leidende stromingen binnen de academische wereld in het kort genoemd. Ten eerste is er de 

groep academici die van mening is dat de identiteit van een plaats of regio wordt ge(re-)construeerd 

voor de wens van de toerist voor bepaalde karakteristieken, zoals authenticiteit en tradities.20 

Gibbons beargumenteerd bijvoorbeeld dat toerisme de identiteit van een plek juist versterkt: tourist 

images are a source of dominant visual representations of the nation.21 O'Connor deelt deze visie: 

tourist imagery plays a significant role in providing a native self image.22  

                                                             
18 Heslinga, (2018). 
19 Heslinga (2018), 113. 
20 Kneafsey (1998), 112. 
21 Kneafsey (1998), 112. 
22 O'Connor (1993), 69. 
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Een tweede stroming onder academici claimt dat het toerisme de lokale plaatsidentiteit vernietigt. 

Greenwood en Mason beargumenteren bijvoorbeeld dat toerisme leidt tot destruction and 

prostitution of once unique cultures.23 Tot slot ziet de derde groep academici toerisme als een van de 

factoren die bijdraagt aan het constante proces van verandering van een identiteit. Kneafsey geeft 

aan dat toerisme gezien kan worden als een voorbeeld van de unieke manier in welke globale-lokale 

relaties elkaar beïnvloeden binnen specifieke regio's. Het gevolg is dat tussen verschillende regio's 

diversiteit en verschillen in identiteit blijven bestaan.24  

Mede door het feit dat de Waddeneilanden geïsoleerd lagen van het Nederlandse vasteland, is een 

groot deel van de eilander identiteit bepaald door solitude, maar ook een hoge mate van vrijheid. 

Daarnaast heeft Ameland altijd geleund op een sterke maritieme cultuur. De helden uit de sagen van 

Ameland, zijn kapiteins als Hidde Dirks Kat, een beroemde walvisvaarder. De overgebleven 

commandeurshuizen op het eiland brengen deze helden uit het verleden nog tot leven. Ze houden 

de herinnering aan een visserscultuur, gericht op het zelfstandige overleven, levend. Het is dan de 

vraag hoe de Amelanders in de anderhalve eeuw van het bouwen aan het recreatielandschap heeft 

kunnen en willen vasthouden aan deze cultuur en daarmee de eigen identiteit. 

  

                                                             
23 Kneafsey, 114. 
24 Kneafsey, 114. 
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Hoofdstuk 2: het fundament van het recreatielandschap op Ameland 
 

2.1 Inleiding 
 

Om uitspraken te kunnen doen over de ontwikkeling van het recreatielandschap op Ameland, is het 

allereerst belangrijk om een ontwikkeling te schetsen van het oorspronkelijke (cultuur)landschap 

aldaar. In dit hoofdstuk staat daarom het ontstaan het landschap van Ameland centraal. De 

hoofdvraag concentreert zich op wat er valt te zeggen over de fysische geografie van het eiland en 

hoe deze geografie zich verhoudt tot wat uiteindelijk het cultuurlandschap heeft gevormd. Centraal 

staan hierbij niet zuiver de fysiologische en natuurlijke waarden, maar schetst in vogelvlucht de 

ontstaansgeschiedenis van de Nederlandse Wadden, waar Ameland deel van uitmaakt, haar 

dynamiek en hoe het fundament van een inrichtbaar landschap is ontstaan. Aan de hand daarvan 

ontstaat er een kader, waarin het afgebakende onderzoeksgebied te plaatsen valt. Op deze wijze 

komt inzichtelijk naar voren hoe Ameland zich ruimtelijk heeft ontwikkeld aan de voorhand van de 

achttiende eeuw, het moment in tijd waar dit onderzoek feitelijk start. Door alle processen vooraf 

aan de achttiende eeuw zowel fysisch-geografisch en deels sociaaleconomisch in kaart te brengen, 

ontstaat er een heldere fundatie, waarop de rest van dit onderzoek gestoeld kan worden. Welke 

eenheden en welke structuren zijn leidend op het eiland, hoe zijn deze ontstaan en voor welke 

ontwikkelingen staan deze structuren? Deze kenmerken kunnen vervolgens worden 

geïmplementeerd en verklaard worden binnen de landschappelijke geschiedenis van Ameland. Dan 

moet enigszins duidelijk worden welke delen van Ameland in ieder geval in ruimtelijke zin geschikt 

zijn geweest voor het bouwen van een recreatielandschap. 
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2.2 De Nederlandse Wadden; de fysische geografie in kaart gebracht 
 

De gehele reeks van Nederlandse eilanden in de Waddenzee is ontstaan in het meest recente 

tijdperk; het betreft het tijdperk waarin wij leven, gerekend vanaf ruwweg 10.000 jaar geleden. De 

geologische tijdvak dat we het Holoceen noemen. De Wadden zijn een resultaat van de werking van 

getij, van golven en van het stijgen van de zeespiegel, allen processen die in het Holoceen opzetten, 

als reactie op het Pleistoceen, een tijdvak eerder. De fundamenten van de Wadden zijn echter al in 

datzelfde Pleistoceen gelegd, tussen tachtigduizend en twintigduizend jaar geleden in de laatste 

ijstijd, het Weichselien. Een belangrijk gegeven is dat het ijs toen niet tot aan Nederland toe is 

gekomen; het pakijs stokte in haar afdaling vanaf de noordpool ruwweg rond Denemarken. De druk 

van de honderden meters dikke ijstongen, die dus een stuk noordelijker dan Nederland hun 

eindstation hadden, hebben wel degelijk een effect gehad op het reliëf in ons land. Het is namelijk 

zo, dat het gewicht van de ijslobben een groot gedeelte van Nederland iets omhoog drukten, er vond 

als het ware een wigeffect plaats. Met het naderhand smelten van het ijs zakte de wig weer in 

waardoor het leek alsof de zeespiegel in het Waddengebied toen sneller steeg dan elders.25 Dit 

wigeffect wordt ook wel het forebulge-effect genoemd. Dit effect ziet men geïllustreerd op figuur 

2.1. Met iedere periode van ijsgroei en extreme kou, dient zich naderhand een warmere periode aan.  

De meest recente wisseling van koud naar warm is het begin van het Holoceen. De massa die hier 

mee vrij is gekomen moet enorm zijn geweest. Met de grote stromen zeewater, die vanuit de 

bevroren ijslobben kwam opgezet, kwam veel zand mee dat zich ontwikkelde tot een reeks van 

strandwallen voor de Noord-Nederlandse kust waarop de voor ons zo kenmerkende eilanden 

ontstonden. Het proces van de actieve ontwikkeling van deze kustbarrière zette zich zo’n 6000 jaar 

geleden in zijn huidige vorm in.26   

                     

 

Figuur 2.1: Het Forebulge-effect. Waar de ijslobben vanuit het noorden druk uitoefenen op de ondergrond (de blauwe 
pijlen), wordt meer naar het Zuidwesten de grond juist opgetild (de rode pijlen). Er treedt een wig-effect op, waaruit de 
Nederlandse Wadden zijn ontstaan.27 

                                                             
25 Oost (2009), 37. 
26 Stouthamer (2015), 258. 
27 Oost (2009), 37. 
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Figuur 2.2: impressie van de paleogeografische ontwikkeling van het noorden van Nederland, zoals dat het er aan het begin 
van het Holoceen tot het begin van onze jaartelling zou hebben kunnen uit gezien.28  

  

                                                             

28 Vos, P. & S. de Vries 2013: 2e generatie paleogeografische kaarten van Nederland (versie 2.0). Deltares, Utrecht. Op 19-
01-2018 gedownload van www.archeologieinnederland.nl 



 
29 

 

Een reconstructie van de ontwikkeling van het Waddengebied 

De kaarten op de voorgaande pagina’s zijn impressies van hoe het Waddengebied zich tijdens het 

Holoceen heeft ontwikkeld, onder invloed van de eerdergenoemde elementen als water, wind en 

zand. De kaarten zijn afkomstig uit ‘de atlas van Nederland in het Holoceen’.29 Naar aanleiding van 

deze atlas verscheen het proefschrift ‘Origin of the Dutch coastal landscapes’ van Peter Vos, geoloog 

in dienst van Deltares en tevens (mede)vervaardiger van de kaarten in de eerdergenoemde atlas. In 

het proefschrift beschrijft Vos de paleogeografische ontwikkeling van het Nederlandse kustlandschap 

in het Holoceen. De landschapsontwikkeling wordt in beeld gebracht door middel van een serie 

paleogeografische kaarten. Het betreffen impressies van het landschap, zoals zich dat vanaf het 

Holoceen hoogstwaarschijnlijk heeft ontwikkeld. De kaarten bieden een visuele ondersteuning en 

vormen een representatie voor de natuurlijke processen, die het landschap in het Holoceen hebben 

beïnvloed. 

Voor verdere beeldvorming van hoe het Nederlandse landschap er tijdens het Weichseltijdperk 

uitzag; de Noordzee lag droog en het opgestuwde land was een gigantische steppe, een droge vlakte, 

waar wind, regen, zon, maar ook zand vrij spel hadden. Het valt te vergelijken met het hedendaagse 

landschap van Siberië, in Rusland. Nederland behelsde een landschap waar dieren leefden die nu tot 

de verbeelding spreken, dieren als de mammoet en de sabeltandtijger. Deze dieren floreerden onder 

de barre omstandigheden die de kale, open vlakte met zich meebracht. Op de kaart van 9000 voor 

Christus is de droge vlakte in het geel goed te zien, samen met de uitgeschuurde geulen, die nog wel 

droog lagen. 

Toen het landijs smolt en het daarmee het begin van het Holoceen inluidde, steeg de zeespiegel 

aanvankelijk snel. Daarna stabiliseerde de stijging, maar stijgen deed het water nog altijd. Op deze 

wijze vulde de Noordzee zich verder en verder tot er een overschot aan water ontstond, waar de 

door het wigeffect uitgeschuurde rivierdalen als eerste volliepen. De eerst zo droge open vlaktes 

werden steeds kleiner van formaat, aangezien het water overal begon op te zetten. De hoogste 

plekken in het landschap werden van levensbelang voor alle dieren die hier rondliepen; de grotere 

diersoorten trokken in allerijl richting het hoger gelegen landschap ten oosten van Nederland. Tot 

hier reikte de zee immers niet. De dieren die dichter bij de zee achterbleven vestigden zich op 

natuurlijke hoger gelegen plekken in het landschap: de keileembulten, die door de eerdere ijstijden 

waren gevormd en achtergelaten in het landschap. Op de kaart van 9000 voor Christus en de 

daaropvolgende kaarten zijn de keileembulten rood-oranje van kleur. Te ontdekken valt bijvoorbeeld 

de keileembult die zich heeft gevormd op Texel; tegenwoordig bekend als de Hoge Berg. 

De Noordzee voerde met het water klei en zand aan en in het Waddengebied ontstonden zandplaten 

of strandwallen. Aan de landzijde van deze strandwallen werden moerassen gevormd en hier 

ontwikkelde zich hoogveen. Dit proces werd versterkt toen 5000 jaar geleden de strandwallen zich 

sloten. Het huidige Waddengebied was 1000 jaar voor Christus één groot veengebied. Dit is aan de 

aanwezigheid van de bruine kleur ook goed te zien in de opvolgende kaarten. Tussen 3500 en 750 

voor het begin van de jaartelling lagen er in het noorden twee lange strandwallen. De westelijke 

strandwal liep van Alkmaar tot Vlieland, de noordelijke van Terschelling naar Ameland. Zij waren 

gescheiden door het Vlie, dat een verbinding vormde tussen het Almere of Flevomeer en de 

Noordzee. Tussen 1500 en 1000 v.Chr. werden de oude zandduinen op de strandwallen gevormd, 

ongeveer op de plaats waar nu de nederzettingen liggen. In de eeuwen daarna werd een deel van het 

achterliggende veen door de zee weggeslagen en vormden zich zandplaten en kwelders. Nog voor 

                                                             
29 Vos et al., Atlas van Nederland in het Holoceen, 2011. De afgebeelde kaarten zijn afkomstig van de 2e generatie kaarten 
en zijn afkomstig uit 2013. 
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het begin van de jaartelling sloeg de Oer-Boorne een gat in de noordelijke strandwal, dwars door het 

huidige eiland Terschelling. Dit estuarium van de Boorne werd de latere Middelzee, die tot diep in 

het Friese binnenland reikte. Het Boorne-zeegat verschoof in de loop der tijd naar het oosten en zo 

kreeg Terschelling zijn huidige vorm.  

Voor het Waddengebied werd dus met de stijging van de zeespiegel de basis gelegd van hoe het 

hedendaagse Waddenlandschap bestaat: er vormde zich een strandwal, die door het wegslaan van 

barrières door de zee liet splijten tot een reeks eilanden, met daarachter (aan de zuidzijde) een actief 

getijdengebied. Opvallend is de tweedeling die uiteindelijk ontstaan is tussen het Oostelijke 

waddengebied en het westelijke Waddengebied. De scheidslijn tussen deze twee gebieden ligt zo 

ongeveer bij Vlieland. Veengroei vormt vanaf een geschatte 5000 jaar geleden samen met klei-

afzettingen (in het groen) de voornaamste grondsoort in het Waddengebied. Dit komt door het spel 

der elementen, dat samen met de getijden een landschap vormt, dat zich kenmerkt door afwisseling 

van klei en veen. 

Een belangrijk gegeven dat opvalt vormt is het verschil in ontwikkeling tussen het Westelijke 

Waddengebied en het Oostelijke Waddengebied. Door een verschil in ondergrond en openheid van 

het gebied valt er een verschil in ontwikkeling aan te merken. Tussen de plaats Bergen in Noord-

Holland en het eiland Vlieland vormden de strandwallen ongeveer 4000 jaar geleden een gesloten 

kustbarrière. Oostelijk hiervan lag nog een meer open kustbarrière die zich van Terschelling tot aan 

de monding van de Eems uitstrekte. Op een aantal plaatsen langs de kust lagen eerdergenoemde 

keileembulten die in voorlaatste ijstijd, het Saalien, waren afgezet, zoals de Hoge Berg bij Texel, maar 

ook bij Wieringen en bij Borkum, een Waddeneiland dat bij Duitsland hoort. Deze keileembulten 

zorgden ervoor dat de strandwallen zich op die plaatsen konden verankeren. Dit zorgde voor de 

gesloten kust. De strandwallen raakten op een aantal plaatsen doorbroken met grote zeegaten, zoals 

het Vlie (tussen Vlieland en Terschelling) en het mondingsgebied van de rivier de Eems (tussen 

Groningen en Ost-Friesland in Duitsland). Door een voortdurende instroom van zout water via deze 

zeegaten bleef achter de strandwallen een waddengebied aanwezig dat bestond uit een ondiep 

waterbekken met getijdegebieden, zandbanken, kwelders en geulen.30 Dit werkte de 

eerdergenoemde veenvorming en klei-afzettingen in de hand. Onder de invloed van wind, zee, zand 

en vegetatie ontstonden daarnaast de karakteristieke hoofdvormen van onze eilanden, zoals een 

eilandkop, een eilandstaart en duinbogen, zie figuur 2.5. Hiernaast ontstonden kwelders en 

duinvalleien. De Waddeneilanden oostelijk van midden-Terschelling liggen vanwege het ontbreken 

van een vaste keileemlaag niet vast en ‘lopen’ al eeuwen richting het oosten. Over de op Ameland 

geconcentreerde ontwikkeling en dynamiek in het Waddengebied vanaf het begin van onze 

jaartelling volgt in de volgende paragraaf meer. 

 

                                                             
30 Rijksdienst Cultureel Erfgoed, Bewoningsgeschiedenis Noordelijk kustgebied, 8. 
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Natuurlijke aanjagers en de eerste bewoning 

Naast de algemene processen van de actieve ontwikkeling van het Waddengebied, zijn er ook enkele 

aanjagers geweest, die van groot belang zijn geweest voor versnelling in deze dynamiek. Meerdere 

stormvloeden, bijvoorbeeld de stormvloeden tussen de 4e en 8e eeuw, waaruit het Marsdiep is 

ontstaan, hebben gezorgd voor een totale omslag in het landschap. Het is aan deze stormvloeden te 

danken, dat de duinwallen in hun geheel loskwamen van de vaste kust en op deze wijze 

promoveerden tot volledige eilanden. In een latere periode waren het opnieuw 

weersomstandigheden, die een bepalende rol speelden in de vorming van het Waddenlandschap. 

Het betrof wederom enkele stormvloeden, de stormvloeden van de 10e tot de 12e eeuw, die met 

hun lukrake inbraken van zee en land een nieuw stempel drukte op het getijdenlandschap. Tussen de 

eilanden bevonden zich inmiddels zeegaten, die toegang gaven tot de Waddenzee en zandplaten die 

langzamerhand opslibden tot kwelders.31 Zo ontstond er een Waddengebied met afwisselend 

kwelders, zandplaten, maar ook venige zoutwatermoerassen. Tot in de Middeleeuwen bestond het 

Waddengebied uit deze zoutwatermoerassen en kwelders met aan de rand een frequent 

onderbroken duinenrij met eilanden waaruit de latere Waddeneilanden zouden ontstaan. De laatste 

tweeduizend jaar heeft er voortdurend een open Waddengebied bestaan. Op figuur 2.3 is dat goed 

te zien op de kaarten van Peter Vos, die een inschatting doen hoe het dynamische verloop van het 

Waddengebied in de loop der eeuwen er waarschijnlijk heeft uitgezien. Bodemdaling heeft de 

vorming van de Zuiderzee, de Middelzee en de Lauwerszee in de hand gewerkt. Daarnaast is sprake 

van een zelfversterkend effect: uitbreiding van de zee-inbraken leidde tot grotere getijdeverschillen 

en sterkere erosie van de veengebieden. Kwelders en veengebieden sloegen af, waardoor de 

eilanden losraakten van de wal. 32 

De Waddeneilanden onderling hebben zich, doormiddel van het zojuist beschreven dynamische 

kustsysteem, op Texel na veelal op dezelfde wijze ontwikkeld. Texel verschilt wezenlijk van de andere 

eilanden, doordat de kern van Texel wordt gevormd door een 15 meter hoge keileembult, die 

permanente bewoning al op een eerder moment mogelijk maakte. Op Texel zijn dan ook enkele 

voorwerpen uit de Romeinse tijd opgedoken. Ter vergelijking: Ameland bestond op dat moment nog 

uit drie verschillende duincomplexjes, onderling verbonden door strandvlakten die om de paar uur 

werden verzwolgen door de zee. Nadat de Romeinen zich hadden teruggetrokken is er lange tijd 

niets met zekerheid te zeggen over de bewoning van Ameland. Pas in de Middeleeuwen verandert 

dit. De meer permanente eilandenvorming leidde tot het claimen van de eerste rechten op het nieuw 

ontstane gebied, blijkt uit verschillende documenten van kerken als de kerk van de Heilige St. 

Maarten vanuit Utrecht, die rechten claimden op respectievelijk Texel (dat toen ook nog het huidige 

Vlieland omvatte) en dat bezittingen had in het Marsdiep.33 Het klooster Fulda claimde de rechten op 

Ameland, zo blijkt uit documentatie van het klooster.34 Verwonderlijk is wel dat de drie op zichzelf 

staande eilandjes al wel vanaf de tijd van het klooster Fulda als één gebied werd betiteld. Van enige 

stabiliteit was op de eilanden geen sprake. Het landschap van Texel vormde een veel veiligere optie 

om een bestaan op te bouwen. Een citaat van de Romeinse schrijver Plinius over de Waddenvlakte 

aan het begin van onze jaartelling herinnert nog eens aan het contrast tussen de vaste wal en de 

Wadden: 

 

                                                             
31 Beheerplan Natura 2000, 49. 
32 Oost (1995), 9. 
33 Doedens & Houter (2015), 14. 
34 Zie noot 20. 
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’Twee keer per etmaal komt de Oceaan daar met geweldige watermassa’s over een onmetelijke 

afstand opzetten en bedekt eeuwig door de natuur omstreden gebied waarvan het onduidelijk is of 

het bij het vasteland hoort of deel uitmaakt van de zee (..) een armzalig volk dat op terpen woont, die 

het zelf op grond van ervaring met de blote hand heeft opgeworpen.’35 

Hoewel er dus wel bewoningssporen van voor het begin van de jaartelling gevonden zijn, werd het 

Waddengebied pas sinds de 8ste eeuw na Christus permanent bewoond en werden de gronden in 

gebruik genomen. Zo dateren de oudste nederzettingen op Terschelling uit die periode. Het oudste 

kerkdorp Suryp of Stryp dateert uit de 9e eeuw. Door de voortdurende werking van eb en vloed 

kreeg het Waddengebied in de Middeleeuwen zijn huidige vorm. Een hoogveengebied ten zuiden van 

Vlieland (de Waardgronden) werd ontwaterd en daarna door de zee weggeslagen. De hedendaagse 

Waddeneilanden ontstonden, maar waren nog lange tijd onderhevig aan veranderingen. Het eiland 

Terschelling was in de Middeleeuwen bijvoorbeeld maar 15 kilometer lang, tegen ruim 28 kilometer 

nu. In de Middeleeuwen lagen hier twee stinswieren met steenhuizen (stinzen) erop, bij Oosterend 

en Lies. West-Terschelling was al vroeg een vissersplaats, waar ook veel zeelieden woonden. De 

andere kerkdorpen (Stryp, Hoorn, Formerum en Oosterend) lagen op een strandwal en hadden een 

meer agrarisch karakter. Er lag halverwege tussen Harlingen en Terschelling nog een eiland, Griend, 

dat al in de 13e eeuw genoemd wordt en zelfs een kloosterschool bezat. In de volgende eeuwen liep 

de bevolking steeds verder terug en werd het een dagelijks overstroomde kwelder met verhoogde 

huissteden, ook wel een hallig genoemd.36 

 

  

                                                             
35 Plinius, Naturalis Historia, 1e eeuw n.Ch. 
36 Gerben de Vries, Landschappen van Noord-Nederland; de Waddeneilanden, link: 
http://landschapsgeschiedenis.nl/deelgebieden/1-Waddeneilanden.html laatst bekeken 23-03-2018. 

http://landschapsgeschiedenis.nl/deelgebieden/1-Waddeneilanden.html
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Het bodemkundige profiel van Ameland 

Verschillende factoren hebben bijgedragen aan een dynamisch systeem waarin het getij, de golven, 

de wind, bodemdaling en zeespiegelstijging tot een voortdurend transport van sediment leidde zodat 

een gebied van stroomgeulen, zand- en slikplaten en een kweldergebied is ontstaan.37  Een gebied 

dat zich in een relatief korte periode heeft ontwikkeld tot een voor de wereld uniek landschap. Tot in 

de Middeleeuwen bestond het Waddengebied uit zoutwatermoerassen en kwelders met aan de rand 

een frequent onderbroken duinenrij met eilanden waaruit de latere Waddeneilanden zouden 

ontstaan. De bodemopbouw van Noord-Nederland is getekend door drie miljoen jaar afwisselend 

ijstijden en warmere periodes waarbij de eilanden wisselend onder of boven water lagen.38 Voor 

Ameland heeft deze dynamiek tot een bodem geleid, met daarin een variatie aan zowel 

zandgronden, als kleigronden en moerige gronden. De bodemkaart van het hedendaagse Ameland, 

afgebeeld op de volgende pagina, laat de precieze verhouding van deze gronden goed zien.39  

Voor het onderzoek is echter enkel van belang welke gronden blijkbaar het beste rendabel zijn door 

ze als recreatiegronden te gebruiken. Dit volgt uit de vraa welke gevolgen het bodemkundige profiel 

heeft gehad voor de economische ontwikkeling van het eiland. Bij beschouwing van de bodemkaart 

blijkt dat Ameland voor het grootste deel bestaat uit arme zandgrond, met uitzondering van de 

uiterste oostelijke zijde. Dit houdt in, dat Ameland zich niet op en top leent voor agrarische 

activiteiten. Voor de vroege bewoners is dit zeer problematisch geweest. De afstand tot het vaste 

land versterkt dit probleem alleen maar. Het is dus niet vreemd, dat men zich altijd heeft moeten 

bezighouden met nevenactiviteiten om rond te komen. De eilanders moesten creatief handelen om 

hun hoofd boven water te kunnen houden. Het vizier richtte zich eerst op de zee, met de tijd van de 

walvisvaart als economische glorietocht. Pas toen deze inkomstenbron droogviel, is men gaan kijken 

naar nieuwe impulsen en vanaf de negentiende eeuw richtte men zich dus vol op de dienstensector. 

 

 

                                                             
37 Van Loon (2011), Kweldervorming langs de Terschellinger Waddendijk, 14. 
38 Vos (2011), Atlas van Nederland in het Holoceen, 13. 
39 Van Oosten (1986), in Rus & Bakker (2012), Hydrologische systeemanalyse Waddeneilanden. 
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Figuur 2.3: de bodemkaart van Ameland. 

Bij deze kaart hoort een korte toelichting. Het beheerplan Natura 2000 omschrijft de bodemverdeling 

van het plangebied, Ameland, als volgt: Het overgrote deel van het (oude) duin- en poldergebied is 

diep ontkalkt en bestaat uit fijnzandige bodems. Vanwege de relatief lage ligging wordt het grootste 

deel ingenomen door enigszins vochtige vlakvaaggronden (Zn21).  In de oudere hogere duingebieden 

bij Hollum en Nes-Buren komen duinvaaggronden (Zd21) voor. Deze bestaan uit leemarm en zwak 

lemig zand. Langs de noordelijke en westelijke rand wordt het oude duingebied omringd door één of 

meerdere jonge duinruggen met kalkhoudend fijn zand (kalkhoudende duinvaaggronden: zonder 

(Zd20A) en met ontkalkte bovengrond (Zd20Ab)). In de lagere delen, langs de zeereep en tussen de 

ruggen in liggen kalkhoudende vlakvaaggronden. Deze bestaan uit matig fijn zand: zonder (Zn50A) en 

met ontkalkte bovengrond (Zn50Ab). Deze afwisseling van vochtige en droge kalkhoudende (en deels 

ontkalkte) duingronden wordt met name aangetroffen in de gebieden van de Lange Duinen, de 

Zwanewaterduinen, de oostzijde van de Kooiduinen en in het gebied van het Oerd. De zandplaten 

langs de periferie van het eiland bestaan uit kalkhoudende vlakvaaggronden (Zn50A) met 

uitzondering van de zandplaat langs de wadzijde bij de Feugelpôlle (kalkloze vaaggrond: Zn21). Langs 

de oostrand van de Kooiduinen en in de hoek tussen de Kooiduinen en de Kooi-Oerd-stuifdijk heeft 

zich een strook aan (brakke) moerige gronden ontwikkeld (vWz).40  

                                                             
40 Beheerplan Natura 2000, 58. 
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2.3 Gansch omspoelt door zilte baren: het landschap van Ameland 

 
Het modeleiland  

Om grip te krijgen op de invloed van processen en de patronen op en om de Waddeneilanden, is er 

door verschillende wetenschappers een ‘modeleiland’ ontwikkeld, dat model staat voor alle 

landschappelijke en ecologische kenmerken die een eiland bezit. Dit modeleiland is een theoretische 

reconstructie van een natuurlijk functionerend Waddeneiland. De specifieke vorm en de 

landschappelijke componenten van het modeleiland geven veel prijs over de natuurlijke processen 

en de bijbehorende wetmatigheden die het ontstaan van de ecosystemen op de wadden verklaren. 

Een belangrijk aspect van het model vormt het feit dat het ook iets vertelt over de processen die in 

de toekomst nodig en wenselijk zijn; zo blijft het bestaan op een eiland ook voor de toekomst 

behouden en veilig. Het model geeft een Waddeneiland weer zoals dat zou ontstaan wanneer de 

dominante processen in het Waddengebied zonder noemenswaardige menselijke invloed verlopen, 

er is enkel rekening gehouden met natuurlijke elementen. Een Waddeneiland is in het model 

opgebouwd uit vijf geo-ecologische hoofdvormen. Elke geo-ecologische hoofdvorm wordt 

gekenmerkt door een eigen ontwikkelingsrichting en ontwikkelingstermijn, met een eigen daarbij 

behorende ruimte- en tijdschaal. Deze tijdsduur staat in de legenda tussenhaakjes achter het 

desbetreffende onderdeel van de hoofdvorm.41 

De vijf hoofdvormen van het modeleiland zijn:  

1. De eilandkop, bestaande uit grote zandplaten met daarop embryonale duintjes en 

natuurlijke zeerepen, die strandvlakten geheel of deels afsluiten van de invloed van zout 

water. De eilandkop bevindt zich meestal aan de westkant van het eiland en vormt vaak het 

dikste gedeelte van het eiland. De dikte wordt bepaald door een systeem van afslag en 

aanvoer van zand. Zoals op de legenda te lezen valt, gaat het hier om langdurige processen 

die zichzelf herhalen. Figuren 2.6 en 2.7 illustreren de aanlanding van de Noordwestzijde van 

Ameland, de zogeheten strandhaak van Ballum. Goed te zien valt hoe de aanlanding van een 

zandplaat in relatief korte tijd wordt opgebroken en verspreid wordt over de gehele 

vooroever van het eiland. 

 

2. Het duinboogcomplex, dat aan de noordzijde is begrensd door stranden, al of niet met 

jongere duinen. Aan de binnenkant (de zuidzijde) is het begrensd door een binnenduinrand 

die overgaat in oude kwelderafzettingen. Een duinboog ontstaat doordat de aanvoer van 

zand heeft geleid tot een rij van duinen, die op hun beurt begroeid raken en zich verankeren. 

Door een constante aanvoer van zand groeien de duinen en naar verloop van tijd groeien 

enkele duinen op een rij aan elkaar vast. Op de reliëfkaart valt deze rij aan de noordzijde van 

Ameland goed te onderscheiden. Door de invloed van wind en water krommen de 

duinenrijen zich naar het zuiden, richting Waddenzee. Vandaar de naam ‘duinboog’. 

3.  Het washovercomplex, met vertakte geulenstelsels, dat bij hoge vloed een verbinding vormt 

tussen Noordzee en Waddenzee. Dit komt, zoals de naam al verklaard, doordat de grond bij 

hoog water overspoeld wordt. Deze gronden heten ook wel overslaggronden. Deze gronden 

zorgden ervoor dat eilanders lange tijd niet van de ene kant naar de andere kant van het 

eiland konden komen, als ze dat tenminste zouden willen. Pas bij aanleg van een 

                                                             
41 Löffler et al (2008), 28. 
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verbindende en beschermende dijk, in het begin van de twintigste eeuw, werd Ameland pas 

echt verbonden met elkaar. 

4.  De eilandstaart met strandvlaktes, allerlei natuurlijke duinvormen, plus hoge en lage 

kwelders en bijbehorende slenksystemen.  

5.  Het strand en de vooroever, die voor alle Waddeneilanden aan de Noordzeezijde langs het 

gehele eiland. Dit is het onderdeel waar de grootste veranderkracht (dynamiek) die op het 

eiland inwerkt, vandaan komt.42 Dit proces, weergegeven als de strandhaak, is het verlanden 

van een zandplaat uit de buitendelta.  

 

 

Figuur 2.4: figuurlijk schema van de opbouw van een Waddeneiland, met alle processen (boven) en de schematische opbouw 
(onder). Naar Spek, 2016.43  

                                                             
42 Beheerplan Natura 2000, 76. 
43 Origineel Löffler et al., 2008. 
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Ameland in ontwikkeling in de laatste 2000 jaar 

800 n. Chr. 

 

1500 n. Chr. 

 

1850 n. Chr.

    
Figuur 2.5: paleogeografische kaarten van Noord-Nederland vanaf het begin van onze jaartelling, met een van de vaste wal 

gescheiden barrière van eilanden. Naast de verschillende bodemtypen, valt de samenvoeging van Oost- en West-Ameland 

door de eeuwen heen op te merken, wat een relatief jong proces blijkt te zijn.44 

 

                                                             

44 Vos, P. & S. de Vries 2013: 2e generatie paleogeografische kaarten van Nederland (versie 2.0). Deltares, Utrecht. Op 19-
01-2018 gedownload van www.archeologieinnederland.nl. 
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Op de vorige pagina bevinden zich andermaal enkele kaarten uit de paleogeografische reconstructie 

van het Waddengebied door Peter Vos. Het betreffen ditmaal impressies van 3 perioden na het begin 

van onze jaartelling. De vroege geschiedenis van de fysische opbouw van de Wadden en daarmee 

ook Ameland bestaat zoals eerder uiteengezet uit een dynamisch sedimentatieproces, waarvan de 

fundamenten zijn gelegd in de Weichsel-ijstijd. Voor de geografische ligging van de dorpen hebben 

deze processen eveneens een grote rol gespeeld. Het eiland is namelijk opgebouwd uit enkele 

duinboogcomplexen, waarachter ten zuiden de later ontstane dorpen verscholen liggen. Dit is zo 

ontstaan vanuit een logische gedachte, aangezien de duinbogen een natuurlijke bescherming bieden 

tegen het zeewater, wat vanuit de Noordzee zijn invloed uitoefent op de kust. Ameland bestaat 

vanouds uit drie duincomplexen, onderling door lagere strandvlakten verbonden, die bij hoog water 

overspoelden. Deze complexen zijn ook te onderscheiden op figuur 2.6 en 2.7. De 

duinboogcomplexen zijn van oost naar west in te delen in het zogenaamde Hollum-Ballumcomplex, 

het Nes-Burencomplex en het derde en laatste complex ter hoogte van de Oerderduinen, waar 

vroeger het dorp Oerd nog bestond. Over de topografie van Ameland volgt later meer.  

De paleogeografische kaarten van Nederland van na het begin van onze jaartelling tonen de 

dynamiek van het gebied goed aan. Op de drie in deze paragraaf getoonde kaarten, die de stand van 

de bodemtypen laat zien rond 800, 1500 en 1850 na Christus, valt te zien hoezeer het Waddengebied 

pas recent de vorm heeft aangenomen die wij nu kennen. Eveneens valt op te merken dat Ameland 

een stelsel van enkele zandplaatjes was, die pas in de loop van de afgelopen eeuwen uitgegroeid is 

tot één eiland. Dit betekende echter niet dat de vereniging van het eiland ook een vereniging van de 

Amelanders betekende. Integendeel; het zorgde er juist voor dat er meer spanningen ontstonden 

tussen de bewoners van de verschillende dorpen. 

Moderne ingrepen en het fundament van het recreatielandschap 

Tussen het westelijke en middelste duinencomplex, verbonden door een lagergelegen strandvlakte, 

waarin vanuit het zuiden een geul doordringt. Het eiland kende daardoor uiteindelijk een westelijk 

en een oostelijk deel en een doorbraak van de zee dreigde. In de jaren 1846/47 zijn, waar nu de 

Zwanewaterduinen liggen, stuifduinen geconstrueerd en in de Ballumerbocht werd een geleidende 

dam aangelegd, die de stroming langs de kust leidde. In 1915 volgde de dijk langs het hele Wad. Deze 

dijk heeft naast zijn beschermde functie ook nog een verbindende functie gehad; de aanleg van de 

dijk zorgde ervoor dat de scheiding tussen het Hollum-Ballumcomplex en het Nes-Burencomplex 

opgeheven werd. Veel Amelanders zien deze dijk echter als een soort IJzeren Gordijn, daar het 

Oosten en Westen elkaar nog steeds niet kan uitstaan.45 Sinds de Afsluitdijk in 1932 is aangelegd is 

de geomorfologie van de Waddenzee sterk veranderd. De komberging van de Waddenzee 

verminderde en de stromingspatronen van het zeewater verlegden zich. Daarnaast zorgde ook de 

afsluiting van de Lauwerszee, eind zestiger jaren van de vorige eeuw voor verandering is stroming en 

afzetting van zand en slib. 

 

 

 

                                                             
45 Quote afkomstig uit een interview van het VPRO-programma ‘de Plek’, uitzending 14-04-1992. Link naar het fragment: 
https://www.vpro.nl/speel~POMS_VPRO_416153~de-plek-2-ameland~.html  

https://www.vpro.nl/speel~POMS_VPRO_416153~de-plek-2-ameland~.html
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Het lijkt verstandig deze verkorte landschappelijke beschrijving van Ameland te concluderen met de 

belangrijkste ontwikkelingen van de afgelopen eeuwen. Nadat het eiland door natuurlijke dynamiek 

eeuwenlang door de elementen is gevormd, is rond de 10e eeuw een permanente vorm van 

bewoning ontstaan. Door de van nature niet erg vruchtbare bodem, gecombineerd met het feit dat 

Ameland erg afgelegen lag met betrekking tot het vasteland, is het eiland lang geen populaire 

verblijfplaats gebleken. Pas toen de zeevaart hoogtij begon te voeren, vanaf pakweg de 16e eeuw, 

kwam het eiland in een economische stroomversnelling terecht en kon de Amelander cultuur bloeien 

en tot zijn volste recht komen. In deze tijden is het fundament van het Amelandse cultuurlandschap 

gelegd. Na enkele eeuwen van pieken en dalen, waarbij de Amelander bevolking ofwel op 

kleinschalige landbouw, ofwel op lokale visserij aangewezen was, werd in de 19e eeuw het startschot 

gegeven voor de toelegging op de publieke sector. Daar start dit onderzoek. 

Duidelijk komt naar voren, dat Ameland sinds deze tijd niet alleen qua cultuurlandschap is veranderd, 

maar zich ook fysisch gezien in een oneindige ontwikkeling bevindt. Om het cultuurlandschap zo 

goed mogelijk te beschermen, zijn er de nodige ingrepen uitgevoerd. De constructie van de 

stuifduinen valt echter bijna samen met de oprichting van de eerste recreatievoorziening op 

Ameland in, die in 1855 werd geplaatst. Het loont dus waarschijnlijk om paralellen te trekken tussen 

landschappelijke ingrepen en de aanleg van toeristische voorzieningen. Dit fenomeen komt terug in 

hoofdstuk 4. Op deze wijze moet naar voren komen, in hoeverre er gestreefd is tussen het 

oorspronkelijke cultuurlandschap en het nieuw ontstane recreatielandschap. 
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Figuur 2.6: reliëfkaarten van Ameland, in vogelvluchtperspectief. Langs de gehele noordelijke vooroever van het eiland vindt 
men de beschermende hoogtes van de duinen. In het rood zijn de duinboogcpomplexen omcirkeld.46 

  

                                                             
46 Beheerplan Natura 2000, 55-58. 
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Figuur 2.7: fractie van de militaire topografische kaart van Ameland, met het duinboogcomplex Hollum-Ballum en de 
nederzettingen direct in de binnenduinrand. 

  

 

  



 
42 

 

Hoofdstuk 3: de opkomst van het badtoerisme 
 

Inleiding 
 

Recreatie, vertaald naar de bezigheden die men uitvoert in haar vrije tijd, is een opmerkelijk en vrij 

nieuw verschijnsel in een wereld, waarin er vanuit de culturele waarden altijd op arbeid en nut 

gehamerd werd. Echter, het belang van vrije tijd en daarmee recreatie blijkt sinds de tijd van de 

industrialisatie als een steeds sterker verlangen te groeien en wordt over het algemeen benaderd als 

een complex begrip, dat voer vormt voor filosofen en psychologen. De gedachtegang over recreatie 

laat zich moeilijk vangen in onderzoek, al ziet men een sterke samenhang met de groeiende 

economie. Waar men het zich kan veroorloven, recreëert men. De economische cijfers spreken voor 

zich: recreatie is een globale miljardenindustrie geworden vanaf het moment dat de gewone man 

zich recreatie kon veroorloven. Recreatie heeft zich tot deze schaal ontwikkeld in een tijdsbestek van 

nog geen eeuw. Dat zijn meetbare feiten rond recreatie. Maar wat beïnvloedt, pushed en pulled de 

recreant?  Waarnaar verlangt de gemiddelde mens van de omgeving waarin hij recreëert? Hoe kan 

men het landschap benutten om de recreant te behagen en wat betekent dat voor de lokale cultuur? 

Welke invloed oefent de recreant uit op de grond waar hij zijn vrije tijd doorbrengt en welke invloed 

heeft de grond dan weer op hem of haar? Kan men de cultuur ook implementeren in het aanbod 

voor de recreant? Deze uiteenlopende vragen zetten recreatie alleen al neer als een buitengewoon 

veelzijdig thema, dat zowel aan economische, als psychologische en landschappelijke thema’s 

gekoppeld kan worden. Een idee men dat al ver voor de moderne tijd inzag, blijkt uit de vroegste 

geschriften die men heeft gevonden betreffende het benutten van vrije tijd. Wat is de 

oorspronkelijke betekenis van vrije tijd en hoe diende men met dit voorrecht om te gaan? 

Het is namelijk al in de Oudheid dat er aandacht wordt geschonken aan het idee van wat men als 

vrijheid beschouwd. Deze stelling nemen de sociologen Beckers en Van der Poel in, in hun inleiding 

tot de studie van vermaak, een boek dat ze publiceerden in 1990. Dat vrije tijd niet een recht is voor 

ieder mens, blijkt uit het feit dat vrije tijd in de Oudheid enkel beschikbaar was voor zogeheten ‘vrije 

burgers’: vrouwen, kinderen en slaven hadden dit recht niet. Vrij zijn en vrije tijd wortelen dus al 

direct in een klassensamenleving. Waar de hoogste klasse het zich alleen kan permitteren vrije tijd te 

hebben. Deze tijd diende dan zo nuttig mogelijk te worden ingevuld, door middel van scholé: een 

harmonieus geheel van spelachtige, intellectuele, politieke en artistieke activiteiten om persoonlijke 

groei te bevorderen.47 

Vele eeuwen later, als het begrip vrije tijd aan een nieuw leven begint ten tijde van de Verlichting, 

herontdekt men deze opvatting en komt er een herwaardering voor de zoektocht naar persoonlijke 

groei en moraliteit. Vrije tijd blijft echter een tijdsbesteding die enkel weggelegd is voor de gegoede 

burgers en op deze wijze blijft er een kloof bestaan tussen de ontwikkelde en de minder ontwikkelde 

mens (lees: arm en rijk). Evengoed werd er met nadenken over geestelijke groei en vrije tijd wel een 

brug geslagen naar een meer gelijke samenleving; een vrije wil moest voor iedereen beschikbaar zijn. 

Beckers en van der Poel beschrijven deze intellectuele zoektocht naar moraliteit als ontwikkeling 

binnen een bepaald cultuurideaal en dan wel het Westerse ideaal. Dit ideaal werd kracht bijgezet 

met de Franse Revolutie in 1789. Met de Revolutie kwam er meer aandacht voor gelijke rechten; 

                                                             
47 Beckers & van der Poel (1990), 4. 
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iedereen zou recht moeten hebben op een eigen invulling van zijn welverdiende vrije tijd. De rechten 

voor de lagere klassen hiermee langzaam op gang.  

In de praktijk veranderden de rechten op vrije tijd pas echt ten tijde van de Industriële Revolutie, een 

eeuw later. In een relatief kort tijdsbestek nam, als gevolg van technologische ontwikkelingen de 

arbeidsproductiviteit per werknemer sterk toe. Tegelijkertijd nam, met de invoering van de 

stoomtrein, de mobiliteit toe en de reistijd af. Door het toenemend aantal contacten en de slechte 

omstandigheden in de fabrieken ontstond ook een voedingsbodem voor de oprichting van 

vakbonden. De regering remde in deze periode de invoering van kortere werkdagen voor de 

arbeiders af, omdat ze vreesde dat de arbeiders de verantwoordelijkheid van meer vrije tijd niet 

zouden kunnen. In hoeverre dit het ware motief van de heersende elite was, is discutabel. Het lijkt 

waarschijnlijker dat een angst voor het verliezen van de macht lijkt hier meespeelt. De grootste 

veranderingen kwamen tot stand na de Eerste Wereldoorlog. Na de invoering van het algemeen 

kiesrecht in 1917 waaide er een nieuwe politieke wind. Dit leidde in 1919 tot de invoering van de 

Arbeidswet. Deze wet bevatte onder andere de invoering van de achturige werkdag. Naarmate meer 

vrije tijd beschikbaar kwam voor een groter gedeelte van de bevolking, ontstond steeds meer 

interesse voor dit fenomeen.  

Vrij tijd is een modern fenomeen en dat verklaart waarom onderzoek naar vrije tijd en recreatie 

enkel vanuit ideologische, psychologische en politicologische ideeën onderzocht is. Onderzoek richtte 

zich meer op de vraag van het waarom en hoe, dan de vraag van het waar. De mens staat centraal. 

Beckers onderschrijft dit door te stellen, dat vrijetijd pas laat in de negentiende eeuw als een enkel 

woord is ontstaan. Zaken als dit geven weer dat men lange tijd nodig heeft gehad om het begrip ‘vrij’ 

te kunnen doorgronden.48 

Dit leidde in de eerste helft van de twintigste eeuw tot allerlei verhitte debatten over de goede, dan 

wel slechte invloeden van vrije tijd op de mens. Wetenschappers als Karl Mannheim kwamen met 

hele opvoedkundige studies over hoe vrije tijd diende te worden georganiseerd vanuit de aanname 

dat de mens dat zelf niet kon, waartegen filosoof Joseph Pieper in 1947 stelde dat de wereld vrije tijd 

begon te misbruiken en de tijd voor overpeinzing en zoektocht naar waarheid werd ingeruild voor 

goedkoop vermaak. Hiernaast had de vrije tijd ook zijn effecten op de economie: de bekende 

econoom, John Maynard Keynes, maakte zich zorgen over de toename van vrije tijd door de 

economische vooruitgang. Hij voorspelde in zijn 'Economic Possibilities for our Grandchildren', welke 

hij schreef in 1930, dat de bevolking over een eeuw veel vrije tijd zal hebben. Hij zag dit niet als een 

positieve ontwikkeling. Keynes claimde dat To those who sweat for their daily bread leisure is a 

longed – for sweet- until they get it.49 Als voorbeeld neemt hij de vrouwen uit de welgestelde klasse 

in Engeland en Amerika die geen enkele verplichting meer hadden en als gevolg hiervan een 

zenuwinzinking kregen.  

 

 

 

 

 

                                                             
48 Beckers & van der Poel (1990), 6.  
49 Keynes (1963), 362. 
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Onderzoek naar de relatie tussen recreatie en geografie 

Er zijn weinig studies gedaan naar de relatie tussen landschap en recreatie. Het zijn twee 

verschillende begrippen met elk hun eigen realiteit en wetenschappelijke discipline. Voor we 

landschap en recreatie gaan verbinden, is het nuttig om eerst het begrip recreatie in de wetenschap 

uit te lichten. Als iets duidelijk wordt uit bovenstaande verwijzingen, is dat men pas relatief kort een 

idee heeft wat vrije tijd en dus recreatie in de moderne zin inhoudt, laat staan wat het moderne 

begrip recreatie in landschappelijke zin zou kunnen betekenen. Het meeste onderzoek staat in het 

teken van de mentale effecten van vrije tijd op de mens. Echter, bij recreatie vormt geografie toch 

echt een basisbegrip. Daarom is het goed om een poging te doen om de begrippen ‘landschap’ en 

‘recreatie’ in een definitie te formuleren:  

Recreatie heeft betrekking op menselijke activiteiten die in de vrije tijd plaatsvinden, ontspanning en 

zelfontplooiing tot doel hebben en uit vrije keuze worden verricht. Deze activiteit heeft plaats in ofwel 

overdekte ruimten, ofwel in de open lucht. 

Voor dit onderzoek is vooral de openluchtrecreatie van belang, in het speciaal de verblijfsrecreatie. 

Waar verblijft men als men op Ameland is en welke effecten heeft deze verblijfsrecreatie op het 

aanwezige landschap? Om daarachter te komen kan men bijvoorbeeld nagaan of er in de literatuur al 

eerder een relatie is onderzocht tussen bijvoorbeeld recreatie bij de zee of in kustgebieden, 

aangezien dat het landschap van Ameland tekent. Hierbij stuit men al snel op een vroege trek naar 

de kust, zoals men dat zag in Brighton in de 18e eeuw. Er zijn hier enkele wetenschappers geweest, 

die verbindingen durfden te trekken tussen bepaalde geografische bestemmingen voor vrije tijd en 

hoe dit samenhangt met lichamelijke gezondheid en zelfs culturele verrijking. Vaak komt me hier wel 

uit op unieke plaatsen in het landschap, dan wel landschappen die unieke factoren boden, zoals 

kustlandschappen. Gezien het doel van dit onderzoek zijn een paar voorbeelden van onderzoek naar 

de aantrekkingskracht van kustlandschappen in de literatuur het meest voor de hand liggend. 

Een vroeg voorbeeld van een pionier op het gebied van badtoerisme was de dokter Richard Russel, 

een arts uit het eerdergenoemde Brighton, in Groot-Brittanië, die in 1755 opperde dat men bij 

lichamelijk ongemak naar de zee diende te trekken, om met behulp van reinigend zeewater zichzelf 

te genezen.50 Hij besefte zich niet, dat hij met zijn uitspraken mede de basis heeft gelegd voor 

toerisme en de trek naar de zee. De eerste toeristen in kustgebieden waren veelal zieken en mensen 

met allerhande vreemde kwalen. Toch is ziekte niet de sterkste pullfactor geweest van de kust. 

Volgens de filosoof Alain Corbin hebben we altijd al de intrinsieke motivatie gehad voor de liefde 

voor kustlandschappen. Badtoerisme komt namelijk voort uit een verlangen naar de kust, zo stelt 

Corbin. Volgens Corbin hebben we de kust langzaam maar zeker, vanaf omstreeks 1750, opnieuw 

leren te interpreteren en sloeg onze afkeer van de zee, voortkomend uit een diepgewortelde angst, 

om naar een waardering en een ontluikende liefde voor alles wat met het water te maken heeft.51 

Het is natuurlijk geen toeval dat deze liefde tijdens de Verlichting zijn oorsprong vindt; de Verlichting 

vormt de bakermat van veel nieuwe ideeën en inzichten. 

Je kunt stellen dat, hoewel er wel degelijk het een en ander is onderzocht op het gebied van 

recreatie en vrije tijd, dit nog niet is gedaan voor de geografische factoren binnen het begrip 

                                                             
50 Russel (1755), The Oeconomy of Nature in Acute and Chronical Diseases of the Glands. 
51 Corbin (1989), 11. 
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recreatie. Wat beweegt iemand om naar de zee te reizen, om daar vervolgens een boot te pakken en 

af te reizen naar een stuk land van 20 bij 10 kilometer? Dat zijn enkele vragen die aan bod komen in 

dit hoofdstuk.  
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3.1 De uitvinding van de badgast; het ontstaan van (bad)toerisme 
 

Badtoerisme is een tak van toerisme, die zich primair focust op badplaatsen, kustlandschappen en de 

recreatievoorzieningen die zich daar bevinden en op de wensen van de toerist inspelen. Zoals in de 

inleiding naar voren kwam, kreeg het badtoerisme vanuit Engeland in de Verlichting de 

spreekwoordelijke duw in de rug, die het tot een zeer populaire vorm van recreatie maakte. De 

reden dat dit juist vanuit Engeland gebeurde, is geen grote verrassing. Dit vergt echter enige vorm 

van onderbouwing. Het waren namelijk de Romeinen, die de helende werking van water al 

predikten, tijdens hun bezetting van het land dat nu bekend staat als Groot-Brittanië. Zij bouwden 

badhuizen, niet enkel om hun reinigende en helende werking, maar ook ter ontspanning en ze 

vormden daarnaast een culturele en sociale uitvalsbasis. In de badhuizen ontmoette men elkaar en 

ging men het gesprek aan. Op deze wijze bevorderden de badhuizen de educatie, de gezondheid en 

de socialisatie van de Romeinen.52 Dat de Romeinen het badhuis serieus namen, blijkt uit het feit dat 

kosten noch moeite werden gespaard bij de architectuur van de badhuizen. Een goed gepreserveerd 

voorbeeld hiervan is het Romeinse badhuis in Bath, Engeland, zoals te zien op figuur 3.1. Nu staan de 

Romeinse bouwwerken, alsmede de badhuizen, hier tegenwoordig ook om bekend. Na de val van de 

Romeinen raakten de badhuizen echter vaak eeuwenlang in de vergetelheid. 

 

 

Figuur 3.1: Romeins badcomplex in Bath, stammend uit 70 A.D.53 

 

 

                                                             
52 DeLaine, J. (1988). Recent research on Roman baths. Journal of Roman Archaeology, 1, 11-32.  
53 http://visitbath.co.uk, laatst bekeken 04-10-2018. 

http://visitbath.co.uk/
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Het is in de Renaissance, dat men weer oog krijgt voor de Klassieke wereld en hun opvattingen. Het is 

zo rond 1562, wanneer de Renaissance volop in gang is, dat de Britse arts William Turner een essay 

schrijft, waarin hij de helende kracht van water benadrukt.54 Dit trok een respectabel aantal gasten 

aan, die gebruik wilden maken van deze bronnen en badhuizen. Voorbeelden hiervan zijn Bath en 

Buxton, beide hielden de traditie van de oude Romeinen in stand. Waar de Romeinen de badhuizen 

zagen als een plek om kennis en cultuur met elkaar te delen, bekeken de Britten de bronnen nu 

vanuit een meer Christelijk oogpunt; net als de zondvloed, heeft het wassen en het ritueel 

daaromheen, een soort van heilzame en verfrissende werking.55 Het is wellicht een beetje een 

overdreven standpunt om een zondvloed vergelijken met een dagje badderen, maar desalniettemin 

werd met het omarmen van deze opvatting deels het startsein gegeven voor een hernieuwde intrede 

van het badhuis. 

Nu richt dit onderzoek zich niet specifiek op badhuizen, maar op de kust en de recreatie die daar 

plaatsvindt. Het grote onderscheid tussen badhuizen en de zilte zee zit mede in de werking van het 

water; waarbij de badhuizen het water oppompten of gebruik maakten van een minerale bron, richt 

het badtoerisme zich naar buiten, op de zee. Men was altijd wel huiverig voor de gevaren van de zee. 

Pas toen men meer kennis vergaarde van de werking van de zee, in de Verlichting, veranderde dit 

beeld. Enkele noemenswaardige onderzoeken zijn die van de bekende wetenschappers Paracelcus en 

de Nederlander Boerhaave, die respectievelijk onderzoek deden naar verschillende soorten 

bronwater en de werking daarvan, en het vervolg daarop, dat leidde tot een heuse drinkkuur. De 

eerste onderzoeken naar zeewater, bijvoorbeeld die van de heren Foyler en Baynard, stammend uit 

1702, die opperden dat het drinken van zeewater beruchte ziektes als astma, kanker, reuma en 

tering verhielp. Daarbij had het ook een verlichtend effect op krankzinnigheid en zelfs doofheid.56 

Een zeewaterkuurtje leek ideaal om gezond te worden en te blijven. Water veranderde dus van een 

gezworen vijand, naar een trouwe bondgenoot, die de gezondheid bovendien positief kon 

beïnvloeden.57 

De in de inleiding al benoemde studie van de Engelse dokter Russel, in 1755, brachten de stroom van 

Engelsen die heling zochten verder op gang. Het waren steden als Blackpool, Southend en Brighton, 

waarbij er een kleurrijke en omvangrijke stoet van willige badderaars ontstond. Naast de rijken en de 

zieken trok de kust ook arbeiders aan, die blijkbaar zulk vuil werk opknapten, dat hun huid enkel 

door de zee gezuiverd kon worden. Deze groep stond wijdverbreid bekend als de ‘Padjamers’.58  Er 

ontstond kortgezegd een aardige vraag naar ‘seaside resorts’, de vraag was alleen hoe men het 

transport dusdanig kon verbeteren, zodat het voor de gewone man rendabel werd om de reis 

daadwerkelijk te ondernemen. Aan deze eis voor het ontstaan van een toeristisch instroomgebied 

werd uiteindelijk in het begin van de 19e eeuw voldaan, met de uitvinding van stoomboot en de 

stoomtrein. Daarover volgt in de volgende paragraaf meer. 

 

                                                             
54 Christopher Holloway, J. (1998), The Business of Tourism, 20. 
55 Berndsen, Saal & Spangenberg, Met zicht op zee: tweehonderd jaar bouwen aan badplaatsen in Nederland, 
België en Duitsland, 11. 
56 Ibidem, 12. 
57 Ibidem, 11. 
58 Holloway, 22. 
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Figuur 3.2: 18e -eeuwse schets van de attracties aan de kust van Blackpool.59 

 

Ontwikkeling vanuit Engeland 

Zoals bij historische fenomenen vaker het geval is, heeft het verhaal van het ontstaan van 

kusttoerisme twee verhalen: een ietwat overdreven, maar interessante ontstaansgeschiedenis en 

een minder meeslepende, maar meer accurate ontstaansgeschiedenis. De ene zijde focust zich in dit 

verhaal op de popularisering van het fenomeen van baden voor het plezier, waarbij de bourgeoisie 

en zelfs de royalty het voortouw nam. Zo waren George III en George IV degenen die respectievelijk 

Weymouth en Brighton tot hun zomerresidenties maakten.60 George III introduceerde zelfs een 

machine die het baden in de zee discreet en veilig mogelijk maakte.61 Dat enerzijds de popularisering 

tot gevolg had, dat er overal langs de kust badplaatsen opdoken, is evident.  

Het moge duidelijk zijn dat de wil van mensen om naar de kust te trekken, om welke reden dan ook, 

in de achttiende een enorme vlucht nam. Toch dook hier al snel een praktisch probleem op. Het 

vervoer kon de massa’s mensen nauwelijks aan. Om vanuit Londen naar Brighton te komen was men 

bijvoorbeeld al 2 volle dagen per koets onderweg. De kosten hiervan waren voor een gewone 

arbeider een goede 6 weken aan salaris.62 Bij het aanbreken van de negentiende eeuw waren in heel 

Europa de mogelijkheden om goederen of personen te vervoeren nog behoorlijk primitief. Tamelijk 

smalle vaarwegen hielden de binnenvaart kleinschalig en er waren nauwelijks brede of zelfs maar 

verharde wegen voor vervoer over land. De mensheid bewoog zich grotendeels lopend voort of, als 

men meer geluk had, met een paard of ander lastdier. Daarnaast had men de volgende voertuigen 

tot zijn beschikking: karren, koetsen, of boten in verschillende soorten en maten, voortbewogen door 

mens, wind of trekpaard. Landwegen verkeerden over het algemeen in een slechte conditie. Niet 

zelden betrof het onverharde wegen, waarbij men gebruik maakte van zogenaamde 'karrensporen', 

                                                             
59 http://www.visitoruk.com/Blackpool/18th-century-T473.html, laatst bekeken 05-10-2018. 
60 Walton, J.K. & Borsay, P. (2011), Resorts and Ports : European Seaside Towns Since 1700,  2. 
61 https://www.bbc.com/news/av/uk-england-dorset-18298107/replica-of-george-iii-s-weymouth-bathing-
machine-refurbished (een nieuwsitem van de bbc op 01-06-2012, waar de geschiedenis van Georges bathing 
machine uiteengezet wordt).  
62 Ibidem, 22. 

http://www.visitoruk.com/Blackpool/18th-century-T473.html
https://www.bbc.com/news/av/uk-england-dorset-18298107/replica-of-george-iii-s-weymouth-bathing-machine-refurbished
https://www.bbc.com/news/av/uk-england-dorset-18298107/replica-of-george-iii-s-weymouth-bathing-machine-refurbished
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in de landschapsgeschiedenis een welbekend fenomeen.63 Deze waren met name in de winter echter 

zeer moeilijk begaanbaar.  Ook de waterwegen hadden logischerwijs veel last van de winter, omdat 

het water dan laag stond of bevroren was. Daar kwam bij dat de afmetingen van de verschillende 

rivieren en kanalen sterk uiteenliepen, waardoor goederen onderweg nogal eens moesten worden 

overgeladen.64   

De uitvinding van de stoomboot vergrootte de radius van bereikbaarheid sterk: doordat er nu een 

grote boot het estuarium van de Thames kon opvaren, werden plots alle steden die zich aan de rand 

van dit estuarium bevonden, geschikt om te recreëren. De volgende stap voor de stoomschepen was 

een verbinding met het Europese vasteland, al had Brighton in 1765 al een werkende ferryverbinding 

met het Franse Dieppe opgezet, zodat mensen veilig het Kanaal over konden steken. In 1814 bouwde 

George Stephenson zijn eerste stoomlocomotief, wat tot gevolg had dat inlands ook steeds meer 

plaatsen beter bereikbaar werden. 65 Het reizen van en langs de kust werd namelijk veel meer in het 

zadel geholpen door het verbeteren van het transportnetwerk in Engeland. Het beste voorbeeld 

hiervan is misschien wel het noordelijk gelegen Scarborough. Deze plaats had de mazzel, dat het 

zowel een naastgelegen minerale bron bezat, en het daarnaast een kustplaats was. Twee 

toeristentrekkers voor de prijs van een. Toch lieten de toeristen, na een korte opleving rond 1730, 

het dorp links liggen. De beperkte bereikbaarheid lag hier ten grondslag aan. Pas rond 1850 werd 

Scarborough toegevoegd aan het spoorwegennetwerk en voilà, in 1867 verrees het Grand Hotel, met 

12 verdiepingen en 365 kamers toentertijd een van de grootste hotels ter wereld. 66 Kusttoerisme 

kon enkel een vlucht nemen, doordat massavervoer mogelijk werd.  

Deze revolutie op het gebied van transport, aangedreven door hogere levensstandaarden en eisen, 

op hun beurt gestimuleerd door een verbeterende economie, stond dus aan de wieg van de 

badtoerist. Door de vlucht die het badtoerisme nam, kwam er weer geld vrij voor meer transport en 

op deze manier beïnvloedden deze factoren elkaar keer op keer. Het moge dus duidelijk zijn, dat 

badtoerisme door deze wisselwerking is ontstaan en gegroeid. Echter had de vergroting en 

verbetering van het transportnetwerk ook tot gevolg, dat steeds meer visserdorpen zich lieten 

omtoveren tot badplaats, wat een concurrentiestrijd tot gevolg had. Goed om hierbij vast te stellen is 

het feit, dat veel van deze dorpen een oude dorpskern hadden, gewijd aan visserij of 

havenwerkzaamheden. Hiertussen verrezen de resorts en promenades; de oude kern bleef wel 

gewoon bestaan. Het oude cultuurlandschap bleef dus vaak bewaard.67 Ieder dorpje probeerde in 

het gat te springen, wat de moderne consument nodig dacht te hebben. Naast de badplaatsencultuur 

in Engeland, waaide dit fenomeen uiteindelijk niet lang na het ontstaan van een 

stoombootverbinding ook over naar het Europese vasteland.  

 

 

 

                                                             
63 https://www.leestekensvanhetlandschap.nl/karrenspoor, laatst gekeken 25-10-2018. 
64 Filarski, R. en Mom, G. (2008), Van transport naar mobiliteit. Deel 1: De transportrevolutie (1800-1900). 14. 
65 Holloway, 22. 
66 Berndsen, Saal & Spangenberg, 13. 
67 Walton & Borsay, 6. 

https://www.leestekensvanhetlandschap.nl/karrenspoor
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Figuur 3.3: een badderende George III in Weymouth, een print van John Nixon uit 1789. Bron: 
http://www.townwaits.org.uk/pics_originals_dated.shtml,  laatst bekeken 09-10-2018. 

 

 

Figuur 3.4: een kaart van het estuarium van de Thames uit 1840, waarbij genummerd op de kaart de posities werden 
gekenmerkt van de verschillende lichtschepen, die zandbanken markeerden en zo de juiste vaarrichting belichtten. Doordat 

veel dorpen verbonden raakten met Londen door zowel water- als landweg, zagen vele bewoners van deze plaatsjes de 
bezoekersstromen toenemen. Bron: http://thames.me.uk/s00010_files/thames%20map.gif , laatst bekeken 09-10-2018. 

 

http://www.townwaits.org.uk/pics_originals_dated.shtml
http://thames.me.uk/s00010_files/thames%20map.gif
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Figuur  3.5: poster uitgegeven door de London, Brighton and South Coast Railway (LBSCR) uit 1914, toen de spoorweg- en 
vaarverbinding met het Continent op zijn hoogtepunt was aangekomen. Opvallend blijft hoe binnen een tijdsbestek van een 
eeuw de mogelijkheden tot reizen en transport tot zulke hoogten konden stijgen. Bron: The European museums network; 
http://museums.eu/collection/object/211803/brighton-railway-the-sunshine-line?pUnitId=463, laatst bekeken 09-10-2018.   

http://museums.eu/collection/object/211803/brighton-railway-the-sunshine-line?pUnitId=463
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3.2 Het verlangen naar de kust; Ameland binnen een Europese traditie 
 

Het idee dat zeelucht, zonlicht en baden in zeewater gezond en aangenaam zouden kunnen zijn 

kwam in Europese landen vanaf de 18e eeuw bij een bredere laag van de bevolking dus vanuit 

Engeland op, om opnieuw te beginnen bij de welgestelden, die ter genezing van kwalen naar de kust 

togen voor het nemen van zeebaden en het drinken van schoon water. Niet lang daarna begon deze 

trend zich door Europa, en in de meer directe omgeving van Ameland, langs de gehele Noordzeekust 

als een olievlek uit te breiden. De eerste voorzieningen openbaarden zich zo rond 1825, waarbij na 

een voorzichtige groei, het aantal permanente badplaatsen rond de helft van de negentiende eeuw 

op ongeveer 15 werd geschat.68 Dit bevestigt de stellige overtuiging van de economische voordelen 

die toerisme bood. De grootste plaatsen waren respectievelijk Oostende in België, Scheveningen in 

Nederland en het eiland Norderney in Duitsland. Over de laatste twee valt het een en ander te 

vermelden met betrekking tot de relatie met Ameland. 

Allereerst Scheveningen: het beroemde Kurhaus werd in 1818 al in Scheveningen werd gebouwd. Dit 

gebouw was met zijn representatieve voorgevel gericht naar de landzijde, niet naar de (vaak gure) 

zeekant: gasten arriveerden immers vanuit de beschutting van het dorp. In een kuuroord konden de 

gasten eerst verwarmde baden met zeewater nemen, later ging men ook direct in zee baden. Het 

vertier werd aan de kust echter steeds belangrijker, het vermaaksgebouw, kurhaus of casino 

genoemd, nam na verloop van tijd een prominentere positie in dan het badhuis.69 Het mag dus 

duidelijk zijn, dat in de nasleep van de welgestelden de gewone man ook steeds meer mogelijkheden 

kreeg in de badplaatsen en op deze wijze ervoor zorgden dat badtoerisme een steeds populairder 

wordende manier van recreatie behelsde. Hiernaast valt op, dat hoewel er in de begintijd gehamerd 

werd op de helende werking die de zee zou hebben op het lichaam, er binnen een mum van tijd 

strandpaviljoens verrezen, die niets te maken hadden met gezondheid. Integendeel, de kurhauzen 

richtten zich op gokken en andere vormen van goddeloos vermaak. Niet dat dat een slechte zaak 

was; in ieder geval niet voor de eigenaren van de hotels en de lokale inwoners. Kustoerisme 

ontwikkelt zich dus naar een breder scala op het gebied van toerisme, waar variëteit en vermaak een 

grote rol gaan spelen. In dit perspectief ontstaan ook de beroemde pieren, die naast de functie van 

aanmeersteiger ook het centrum van vermaak in het toeristische gebied worden. Binnen afzienbare 

tijd ontstond er een complete architectuur rondom de badplaatsen, waarbij de kern bestond uit een 

pier, een aantal hotels en paviljoens, een promenade en een vermaaksgebouw. Tegenwoordig 

gebruikt men er de term ‘amusementsarchitectuur’ ook wel voor, aangezien het vaak redelijk 

eclectische bouwstijlen betrof, waarbij men vooral keek naar de luxe en de gebouwen een sfeer van 

zorgeloosheid dienden uit te spreken.70 In Nederland was Scheveningen was dit lot beschoren en 

vormt de pier nu nog het belangrijkste reliek uit de amusementsperiode. Op de volgende pagina 

volgt een panorama van A.C. Sommer uit 1902.71 Dit doek schets mijns inziens perfect de sfeer die 

Scheveningen uitdraagt: statig, maar vogelvrij.  Het vormt een groot contrast met Ameland, waarbij 

zulke landmarks nooit verrezen zijn. Dat is misschien maar goed ook. 

 

                                                             
68 Berndsen, Saal & Spangenberg, 9. 
69 Van Hoogstraten, D. (2015), Recreatie aan de kust voor 1940, essay via Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. 
70 Berndsen, Saal & Spangenberg, 34. 
71 http://toekomstscheveningenbad.com/na1945/kurhaus/panorama/index.html, laatst gekeken 1-11-2018. 

http://toekomstscheveningenbad.com/na1945/kurhaus/panorama/index.html


 
53 

 

 

Figuur 3.6: Panorama Scheveningen. 
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Naast het meer grootstedelijke kusttoerisme, zijn er ook plekken die het anders aanpakten en 

dichterbij de basis bleven; plekken als Norderney, voor de kust van Duitsland. Norderney past beter 

als model waar Ameland zich naar gevormd heeft. 

De geschiedenis van het eiland Norderney is vooral de geschiedenis van een badplaats, die in 1800 

werd opgericht als het eerste Duitse resort aan de Noordzee. De medische raad Wilhelm von Halem 

eiste al in 1797 de oprichting van een badhuis op het eiland, vandaar dat het jaar 1797 vaak als het 

jaar van oprichting wordt beschouwd. Vanaf de oprichting tot de volledige financiering van de 

Seebadeanstalt duurde het echter drie jaar. Tot de oprichting van de badplaats, leefden de weinige 

eilandbewoners uitsluitend van het vissen, de leefomstandigheden waren erg moeilijk en niet te 

vergelijken met de paradijselijke omstandigheden op het vasteland.72 De overeenkomsten met 

Ameland zijn treffend. Daarom is het van groot belang de ommekeer van Norderney bondig te 

schetsen en deze lijn naast Ameland te leggen, zodat duidelijk wordt in hoeverre Ameland binnen de 

invloedssfeer van het Duitse Waddeneiland heeft gelegen. 

De eerdergenoemde filosoof Corbin wijdt in zijn Verlangen naar de kust een aantal woorden aan de 

transformatie van het eiland, waarbij hij refereert naar een Romantische dichter met de naam 

Heinrich Heine, die in de vormende jaren van toeristenoord Norderney het eiland bewoond heeft. De 

typische kenmerken van Heine deden hem walgen van het ‘robinsonnade-achtige’ (lees: onbewoond 

eiland) verval van Norderney; voor de Romanticus, die de ervaring van het eilandgevoel probeert te 

bereiken via de oude cultuur, de ongerepte natuur en de immer uitstrekkende zee, was er binnen 

korte tijd te veel veranderd.73 Het natuurlijke verlangen van de mens naar het eilandwezen reikt dus 

volgens Corbin naar een diepgewortelde, eeuwenoude cultuur en het gevoel van eenzaamheid. De 

man en zijn innerlijke strijd tegen de zee als het ware. Al deze elementen waren nog wel aanwezig, 

echter des te meer badgasten er kwamen, des te meer van het oude cultuurlandschap er verloren 

ging. Het landschap is aangepast aan de toerist. Al duurde dat nog wel een ruime eeuw. Hieruit komt 

dus het economische motief van de eilanders naar voren. Ze wisten de verlangens van de bezoekers 

al gauw te omvatten en aan hunzelf te verkopen. Tot op de dag van vandaag is dit het spanningsveld 

tussen voorstanders en tegenstanders van massatoerisme op veel eilanden. 

Een meer werelds verloop van de geschiedenis van Norderney als badplaats wordt geschetst door 

Mathijs Deen radio- en documentairemaker, die tevens boeken schrijft en een enorme liefhebber 

van de Wadden is. Uit deze passie heeft hij zijn gelijknamige boek geschreven. Hij legt hierin een 

directe link tussen Ameland en Norderney.74 Het Duitse Waddeneiland heeft zich vanaf begin 1800 

direct geprofiteerd als een heilzaam oord, waar baden in de branding van de Noordzee als een soort 

van heilig ritueel gezien werd, met alle invloed op de fysieke en geestelijke gezondheid van dien. Wat 

hierbij opvalt, is dat de initiatieven van een zeebadinrichting op Norderney werden gestimuleerd 

door lokale predikanten en daarmee dus eigenlijk door God zelf werd goedgekeurd.75 De leiding over 

het project lag ook niet in handen van ambtenaren, maar van de Medicinrath von Hamel – een 

‘hoogst verdienstelijken raad’ van geneesheren.76 Het baden in de Noordzee werd namelijk indertijd 

niet als een vorm van reizen of toerisme beschouwd, maar was veeleer een vorm van genezing bij 

zwakheid of ziekte. Logischerwijs hadden artsen en specialisten de leiding over de kuurbaden. De 

Duitse Waddeneilanden, waaronder Borkum, Norderney en Sylt, groeiden vanaf de laat-achttiende 

eeuw uit tot goed bezochte kuuroorden. De Groningse predikant Maurits Amshoff vertelt in een 

                                                             
72 https://www.norderney-zs.de/norderney/geschichte.html, laatst gekeken 05-11-2018. 
73 Corbin, 224. 
74 Deen, Mathijs, De Wadden, 2013. 
75 Ibidem, 289. 
76 M.A. Amshoff, Norderney. Brieven bij een badbezoek ,17-18. 

https://www.norderney-zs.de/norderney/geschichte.html
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gebundeld verslag uit 1852 in uitvoerige brieven over het Duitse kuurbad te Norderney (zie noot 33). 

Naast de invloeden van de rijken en de medici, werd kusttoerisme dus ook aangejaagd door de 

geestelijke laag van de samenleving, dat blijkt wel uit het feit dat het project Norderney werd 

opgezet door een raad van medicijnheren. Je kan je inbeelden hoe populair het baden in de zee in 

een zeer kort tijdsbestek kon worden; het werd aangeraden door de wijzen van de samenleving.  

Terugkomend op de invloed van geestelijken; het is zogezegd een dominee geweest, de in Nederland 

woonachtige dominee Amshoff, die na vele bezoeken met zijn gezin aan Norderney (hij had een 

scrofuleus zoontje en Amshoff zelf had vaak last van intense hoofdpijnen) ten zeerste overtuigd was 

van het nut van een zeebadinrichting op een Nederlands Waddeneiland. Amshoff omschreef het 

baden in de zee als een geestelijke wedergeboorte.77 De keuze voor een zeebadinrichting op 

Nederlands territorium viel uiteindelijk op Ameland. Dit, vanwege een pleidooi van een Nederlandse 

collega-dominee, Koppius, die Amelanders omschreef als een ‘behoeftig volkje’, die het geld goed 

konden gebruiken en er ook veel huizen op het eiland leeg stonden en dus gebruikt konden worden 

om badgasten te huisvesten.78 Heel snel na de berichten van Koppius en de publicatie van Amshoff, 

die Koppius opnam in een boekje dat hij schreef over de eilanden, meldden de eerste investeerders 

zich en werd er in de Leeuwarder Courant melding gemaakt van een initiatief tot opzetten van een 

zeebadinrichting. De kunst van het aantrekken van badgasten werd dus rechtstreeks afgekeken van 

het nabije Duitse Waddeneiland. Het is dit initiatief geweest dat het startschot vormde van Ameland 

als toeristenoord. Hierover volgt in de volgende paragraaf meer. 

 

                                                             
77 Amshoff,28. 
78 Ibidem, 297. 
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Figuur 3.7: de Europese Waddeneilanden in het rood, van Nederland tot Denemarken. Omcikeld zijn links Ameland en rechts 
Norderney. 
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3.3 Van zeebadinrichting tot halfpension, recreatie in ontwikkeling op Ameland (1851-

1980) 

 
Het fenomeen badtoerisme heeft zich derhalve binnen korte tijd als een olievlek vanuit Engeland 

over de rest van Europa verspreid. Naast iedereen die de intentie had, om van de helende werking 

van de zee gebruik te maken, verrezen er dus ook al grote promenades en kurhauzen, waarbij vertier 

hoogtij vierde en geen nee te koop leek te zijn. Deze twee ondersoorten hebben een duidelijke 

tweedeling in het kusttoerisme teweeggebracht. Het kon niet uitblijven, dat deze ontwikkelingen 

uiteindelijk ook de Waddeneilanden bereikten. Dan rijst de vraag welke vorm van kusttoerisme de 

meeste animo had en waarom dit het geval was. De opzet, om van bijvoorbeeld Ameland een 

paradijselijk gokeiland te maken, heeft het logischerwijs nooit gehaald. Ameland gooide het, met het 

oog op de Duitse Waddeneilanden en met name Norderney, over de geneeskrachtige boeg. Niet in 

de laatste plaats was dit te danken aan de geestelijken die Norderney vaak bezochten. Het aan de 

grond krijgen van toerisme op het eiland heeft echter heel wat voeten in de aarde gehad. Enkele 

factoren die daaraan bijdroegen, zal ik hierna uiteenzetten. Wat volgt is een verhaal over de 

wilskracht van enkele vastberaden eilanders, die hun investeringen meermaals zagen stranden, maar 

die met hun inspanningen uiteindelijk toch de toekomst van Ameland hebben bepaald. Het startpunt 

hiervan vormt het begin van de tweede helft van de negentiende eeuw. 

Het begon dus met de uiteenzetting van Amshoff. Dit leidde ertoe, dat al omstreeks 1851 probeerde 

men namelijk het strand van Ameland rendabel te maken door er een badinrichting op te richten, om 

zodoende de welvaart van het eiland te bevorderen en aan te haken op Europees gebied. Het 

initiatief hiertoe werd genomen door de beroemde burgemeester Daniël van Heeckeren, die van 

1837 tot 1888 de functie van burgemeester van Ameland vervulde. Hij zorgde er mede voor, dat de 

zuidkant van het eiland van een stenen beschoeiing werd voorzien, om afslag te voorkomen.79 

Hiernaast legde hij een zogeheten moldijk aan, een zanddijk, die de oost- en westkant van het eiland 

permanent met elkaar verbond. Van Heeckeren was zich zeer bewust van de constante dreiging van 

de zee; door deze maatregelen te treffen werd het eilandleven een stuk stabieler en kon men naar 

de toekomst kijken. Deze toekomst lag volgens van Heeckeren in de dienstensector: hij zag al snel in 

dat Ameland veel baat kon hebben bij de komst van vreemdelingenverkeer.80 

Niet lang na de aanleg van de moldijk en de versteviging van de zuidkant van Ameland, werd er 

begonnen met de bouw van een badhotel, waar badgasten zouden kunnen verblijven en gebruik 

konden maken van de zee. Op 3 juni 1853 verscheen in de Leeuwarder Courant een kleine 

advertentie, waarin aangekondigd werd dat op 15 juni van dat jaar de ‘zeebad-inrigting te Nes’ haar 

deuren voor badgasten zou openstellen.81 De predikant Jan Roorda, gezeteld op Ameland, schreef 

zelfs een klein boekje, getiteld Zeebad-inrigting op Ameland: de wenschelijkheid, oorsprong en 

aanvankelijke daarstelling in 1854. Dit vormde naast de advertenties in de Leeuwarder Courant en 

andere kranten een belangrijke vorm van promotie voor het Noordzeebad Ameland.82  

 

                                                             
79 Bakker, H., Ontstaan en groei van de recreatie op Ameland, 10. 
80 Ibidem, 11. 
81 Zeebad-inrigting te Nes op Ameland, in: Leeuwarder Courant, 3 juni 1853, 1. Via Delpher. 
82 Roorda, J., Zeebad-inrigting op Ameland: de wenschelijkheid, oorsprong en aanvankelijke 
daarstelling , 1854. Raadpleegbaar via link: 
https://books.google.nl/books?id=ulZkAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=nl&source=gbs_ge_summary_r&ca
d=0#v=onepage&q&f=false, laatst gekeken 19-10-2018. 

https://books.google.nl/books?id=ulZkAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=nl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.nl/books?id=ulZkAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=nl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
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De Leeuwarder Courant sprak van warme en koude binnenbaden, Noordzeebaden, prachtige golfslag, 

zuivere zeelucht, waardoor nooit besmettelijke ziekten. Er is een Geneesheer in nabijheid gevestigd.83 

Men speelde klaarblijkelijk in op de recreanten die baat konden hebben bij de helende werking van 

het zeewater. Het opmerkelijke aan deze vroege vorm van ‘PR’ is, dat er in de loop van de 

beginperiode van het badhotel dus meerdere keren geadverteerd werd in de Leeuwarder Courant. Er 

werd dus goed aan de promotie van het bad gewerkt. 

 

 

Figuur 3.8: het eerste badhotel, gebouwd in 1853.84 

 

Echter mochten de advertenties in de Leeuwarder Courant blijkbaar niet baten. Zoals Bakker 

aangeeft, in 1853 werd het aantal bezoekers afgerond op 2: vanuit Leeuwarden kwam een tweetal 

verlamden richting Ameland, om duidelijke redenen.85 Daar kan geen hotel van draaien. In de jaren 

erna werd er veel geïnvesteerd in het hotel, waarvan in hoofdstuk 5 een uitgebreide uiteenzetting 

volgt, echter werd er simpelweg te weinig uit de investering terugverdiend. Op 4 maart 1859 

verscheen een oproep tot verkoop van het Zeebad.86 In het gemeentelijk jaarverslag van dat jaar 

werd het volgende vermeld: Aangaande de Zeebadinrigting moeten wij tot ons leedwezen meedelen 

dat dezelve als niet zo druk bezocht zijnde dat de uitgaven uit de winsten hebben kunnen worden 

bestreden, is moeten worden verkocht en als zeebadinrigting is opgehouden te bestaan.87 

 

                                                             
83 Zeebad Ameland, Leeuwarder Courant, 15 juni 1885, 6. Via Delpher. 
84 Beeldbank Ameland, digitaal raadpleegbaar via link: https://beeldbank.amelanders.com/, laatst 
geraadpleegd 19-10-2018. 
85 Bakker, 11. 
86 Zeebad-inrigting – Ameland, Leeuwarder Courant, 4 maart 1859, 6. 
87 Gemeentelijk jaarverslag 1859, inventarisnummer II.A.1.a, 25. 
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Figuur 3.9: zie noot 29, de advertentie in de Leeuwarder Courant in 1859, waarin de boedel te koop werd aangeboden. 

 

Het zou tot de zomer van 1885 duren voordat het Zeebad haar deuren weer kon openen. Tot die tijd 

stond het gebouw leeg en leek het toerisme op Ameland een vroege dood gestorven. Uiteindelijk 

kwam de wedergeboorte enkele decennia later, nadat het verkeer en vervoer in Friesland 

verbeterde, en zo de plek vanwaar men naar Ameland de oversteek diende te maken, beter te 

bereiken viel. Een van de hoofdzakelijke redenen was bijvoorbeeld ook de sterk veranderende tijden 

dat de postschepen afvoeren richting Nes. Ook liet de communicatie van het vasteland met het 

eiland zeer te wensen over. De oudere generatie zal zeker wel bekend zijn met het boek en later de 

gelijknamige televisieserie Sil de strandjutter.88 Deze roman schetst naar mijn idee het leven in die 

tijd op het eiland perfect; armzalig en afgelegen, voor een badgast lijkt me dat geen paradijs.  

                                                             
88 Cor Bruijn, Sil de strandjutter, 1940. De link naar de gelijknamige serie: 
https://www.youtube.com/watch?v=CiMHNAnuO6s&list=PLB18LZtCRlYFn2CbtUpnzxeQevBvyssuV, laatst 
gekeken 16-11-2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=CiMHNAnuO6s&list=PLB18LZtCRlYFn2CbtUpnzxeQevBvyssuV
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Figuur 3.10: een advertentie uit 1906 met reisinformatie. Bron: Blaak (1987), 17. 

Aan het einde van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw kreeg Ameland de schwung 

toch enigszins te pakken en kon het toerisme definitief voet aan de grond krijgen, al was het een 

voorzichtig voetje. In de jaren ’70 van de negentiende eeuw werd er gespeculeerd over een dam naar 

het eiland, om zo de bereikbaarheid te vergroten. Dit idee werd al snel werkelijkheid. Nu heeft de 

dam niet lang standgehouden; de initiatieven ter promotie van het vreemdelingenverkeer richting 

het eiland maakten een doorstart. Niet lang hierna volgde een tweede badhuis, waar ik in hoofdstuk 

vijf uitgebreid op terug kom. Na een roerige periode met meerdere initiatieven, de een succesvoller 

dan de ander, stagneerde het aantal badgasten, met logischerwijs een onderbreking in de jaren 1914 

tot 1918. Naarmate er meer geld verdiend werd, stegen de inkomsten en steeg de welvaart gestaag. 

De reden om alles op de dienstensector te zetten was ook economisch van aard. De grote omslag 

kwam namelijk in de jaren ’30 van de vorige eeuw, toen de economische crisis de meeste 

Amelanders dwong ander of meer werk te zoeken. Uitbreiding van het boerenbedrijf was op 

Ameland nagenoeg onmogelijk, vanwege de geringe omvang van het eiland. Dat is dan het grote 

nadeel van een eiland als thuisbasis. De eilanders grepen daarom terug op hun flexibiliteit, die hun 

altijd had getekend en met de paplepel was ingegoten. Een groot aantal Amelander boeren zocht en 

vond al snel andere middelen van bestaan, met als relatieve debutant de sector van het 

vreemdelingenverkeer, als omschreven door Brouwer.89 Stukje bij beetje werd de dienstensector 

steeds belangrijker: in 1930 was nog 33,6% (166) van de Amelander bevolking (totaal: 494) actief als 

landbouwer, gevolgd door 24,4% (120) zonder beroep. Kijken we naar het vreemdelingenbedrijf, dat 

door Brouwer is ingedeeld bij de categorie ‘Winkeliers, ambachtslieden en pensionhouders’, dan 

blijkt dat destijds 15,8% (78) van de bevolking in deze categorie werkzaam was.90 Wel is het zo dat 

                                                             
89 Brouwer, Ameland, 63. 
90 Ibidem, 53. 
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beroepen in deze sector niet gecombineerd werden met een agrarisch bedrijf, zoals op vele andere 

eilanden vaak wel het geval was.91  

 

 

Figuur 3.11: De voormalige NFLS-lijn, ofwel het Dockumer Lokaaltje, die vanaf 1899 de bereikbaarheid in het noorden sterk 
verbeterde. Bron: Stichting NFLS, http://www.dokkumerlokaaltje.com/do;i/i;68/Geschiedenis.html, laatst gekeken 23-10-
2018. 

VVV Nes 

Met de komst van de VVV zou het toerisme op Ameland spoedig snel groeien. Ze werd opgericht in 

1919, wanneer 18 inwoners van Nes in hotel Hofker besluiten dat een VVV het eiland verder  zou 

kunnen promoten en de besluitvorming rond het vreemdelingenverkeer beter centraal kon worden 

geregeld. Het eerste besluit wat er doorheen kwam was het hernieuwen van de mulle zandweg die 

vanuit het dorp naar het strand liep, de oude Haverweg. Om dit te realiseren moest er land afgekocht 

worden van een private eigenaar. Dit geld werd uiteindelijk vanuit het ledenbestand, ook opgezet 

door de VVV, betaald.92 Vanaf dit moment werd er zodoende meer bewust stilgestaan bij de 

bereikbaarheid, zowel naar als op het eiland. De komst van een VVV heeft erg geholpen bij dit soort 

projecten. 

De VVV gaf in 1931 haar eigen publicatie ter verdere bevordering van het vreemdelingenverkeer uit. 

Deze brochure bestond voor het grootste gedeelte uit advertenties van lokale ondernemers, maar 

bevatte daarnaast ook informatie over het eiland en meer specifiek over de badplaats Nes. Men 

ondernam duidelijk een poging om Ameland op de juiste manier aan te prijzen en de toekomstige 

badgasten goed te informeren over de lokale pracht en praal. Nog steeds werd het eiland 

geprofileerd als een ontspanningsverblijf, waar men kon uitrusten en waar hunne krachten wederom 

zullen worden gesterkt.93 De zeebaden en dennenbossen werden hierbij als belangrijkste 

natuurwaarden aangeprezen. Schone luchten en het zilte water vormden samen de ideale 

combinatie voor een aangenaam verblijf op het eiland. De gids spreekt zelfs over een aankomst op 

‘het land van belofte’, dat alleen maar aangeeft in hoeverre Ameland nog een onbekend gebied 

moest zijn geweest voor velen.  

                                                             
91 Ibidem, 98. 
92 Bakker, 15. 
93 S.N., Noordzeebad Ameland, 7. 
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Naast de natuur en de zeebaden met hun witte stranden, houdt de gids ook rekening met de 

geïnteresseerde bezoeker: de belangrijkste culturele bezienswaardigheden van het eiland worden 

kort uitgelicht. Het gaat hier dan om de Rooms-Katholieke kerk te Nes, de commandeurshuisjes uit 

de 17e eeuw met de karakteristieke afrastering van walviskaken, de vuurtoren van het eiland en ‘op 

het strand de reeds zeer bekende internationale sportfeesten’ in de eerste helft van de maand 

augustus.94 Naast de vele advertenties van onder andere pensions, hotels, particuliere 

vakantiehuisjes en verschillende winkels, kruideniers, slagerijen en viswinkels werd er geadverteerd 

voor een stalhouderij, een aannemersbedrijf, een badpaviljoen en verschillende soorten vervoer.95 

Een voorbeeld van dit vervoer is het Leeuwarder Auto Bedrijf, dat geregelde diensten van 

Leeuwarden naar Holwerd en op Ameland zelf verzorgde.96 Men paste de wegen dus vrij snel aan 

voor autoverkeer op het eiland. In de gids wordt nog een vervoersbedrijf aangeprezen; J. Wagenaar 

verzorgde ritten op het eiland zelf, van Nes naar het strand van Duinoord en terug.97 Ook het 

bootverkeer nam toe. Vracht en andere goederen werden van en naar het eiland gebracht door de 

Amelander veerdienst Nes-Ameland-Holwerd V.V., die met de M.S. ‘Friesland’ dagelijkse diensten 

voer.98  

Advertenties als deze lijken erop te wijzen dat een reis naar Ameland in ieder geval voor de meer 

gegoede burgers toch een optie leek te worden. Je moest een bootreis voor gezin en eventueel een 

auto kunnen betalen, net als vervoer op het eiland zelf. Daar kwam het verblijf nog bovenop. Hier 

zaten altijd de nodige kosten aan verbonden. Naast het soort toeristen merk je ook de 

kleinschaligheid van het toerisme op Ameland. Bestellingen bij bakkers, kruideniers en slagers 

werden op verzoek aan huis bezorgd. De pensions en zomerhuisjes waren vaak klein maar knus. Wel 

waren ze veelal wel voorzien van elektrisch licht en stromend water.  

Mede door de promotie van de VVV en de professionalisering van de organisatie nam de 

toeristenstroom naar Ameland halverwege de jaren ’30 snel toe. De boot zette in 1936 gedurende de 

hele zomer dagelijks zo’n 100 badgasten af, waarvan het grootste gedeelte haar onderdak vond in de 

zomerhuisjes in de duinen, de tweede grote vorm van recreatievoorzieningen op het eiland, na de 

badhotels.99 Deze huisjes worden ook nader verklaard in hoofdstuk 5. 

Nes, waar in die jaren volgens Brouwer 29,4% van de bevolking werkzaam was in het 

vreemdelingenbedrijf, groeide uit tot een heuse badplaats waar in een jaar tijd honderden huizen 

gebouwd werden. Daarnaast werden er in 1935 191 vergunningen voor kampeerterreinen 

uitgegeven. Voor een dergelijke kleine oppervlakte is dit een enorm aantal. Hierover volgt later meer. 

Voor de ‘Sil’-len van Ameland betekende dit een groot contrast met een kleine 50 jaar eerder. Niet 

alleen de winkels, maar ook de werklui profiteerden van de recreatie. De werkgelegenheid in de 

bouw was met de grootschalige bouw van vakantiehuizen enorm toegenomen. Als je de cijfers erop 

naslaat doemt er echter een merkwaardig patroon op. In Nes waren er in 1930 acht pension- of 

hotelhouders; in de andere plaatsen waren er slechts enkele individuen werkzaam in de 

toeristenbranche. De sector centreerde zich dus in eerste instantie vooral in Nes. Maar ook Nes 

kende problemen: er kwamen alleen bezoekers in de zomermaanden, dus enkel in deze periode was 

er volop werk. In de winter was er in deze sector nauwelijks werk. De recreatiesector heeft dus 

                                                             
94 Ibidem, 10-14. 
95 Ibidem, 1. 
96 Ibidem, 18, 25. 
97 Ibidem, 21. 
98 Ibidem, 22. 
99 Brouwer, Ameland, 7. 
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enorme pieken en dalen gekend. Pas na de Tweede Wereldoorlog is de toeristenbranche echt 

ontploft, dit had verscheidene redenen, waaronder economische vooruitgang, maar ook het 

ontstaan van de cao en het eerste betaalde verlof. Dat is echter stof voor de komende twee 

hoofstukken. 

Ter afsluiting van dit hoofdstuk kan men tot de conclusie komen, dat de kustreactiesector zich in een 

relatief recordtempo heeft verspreid over het centrale deel van Europa. Dat nam niet weg dat de 

sector de nodige kinderziektes heeft gekend, die allemaal in dienst stonden van de algehele 

ontwikkeling van de toeristische sector. In het volgende hoofdstuk volgt een uiteenzetting van de 

bemoeienis van de overheid, die de schaalvergroting in de recreatiesector met de nodige 

reglementen in goede banen diende te leiden. 
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Hoofdstuk 4: Het rijks- en gemeentelijk recreatiebeleid (1852-1980) 

 

4.1 Inleiding 

Uit het vorige hoofdstuk blijkt dat recreatie en toerisme op Ameland in een kort tijdsbestek opkwam 

en zich vervolgens over heel het eiland verspreidde. Dit varieerde van dagjesmensen tot aan 

seizoens-Amelanders die alleen gedurende het vaarseizoen op het eiland verbleven. Al deze 

badgasten moest men natuurlijk ook kwijt op het eiland. Aanvankelijk bouwde men gewoon waar 

men kon, als het maar enigszins bereikbaar was vanaf de pier. Tegenwoordig kan men zich dit 

natuurlijk niet meer indenken. De aanleg van verblijfsrecreatie is nu immers aan strenge regels 

gebonden. Hiernaast worden er hele strategieën bedacht en uitgezet om de recreatie de komende 

jaren zoveel mogelijk in toom te houden, zodat de balans tussen recreatie, cultuur en vooral natuur 

niet verstoord wordt.  

In dit hoofdstuk volgt een overzicht van regelgeving en ruimtelijke interventies op en rondom 

Ameland op nationaal, regionaal en lokaal niveau, in de tijdsperiode tussen 1855 en 1980. Er is een 

scheiding aangebracht rond het jaar 1950, aangezien na de oorlog het begrip toerisme dusdanig 

veranderde, veelal door schaalvergroting, dat de overheid op dit terrein ‘echt’ beleid diende te gaan 

maken en nastreven.  

 

4.2 Recreatie als voortschrijdend begrip; de verruiming van het begrip toerisme 

Voordat we dieper ingaan op het beleid dat is uitgevoerd om Ameland geschikt(er) te maken voor 

recreanten, is het belangrijk om eerst goed in beeld te krijgen voor wie dat beleid bedoeld is 

geweest. Verschillende termen zijn inmiddels de revue gepasseerd en het is interessant om een 

aantal daarvan op een rijtje te zetten. In het midden van de 19e eeuw sprak men bijvoorbeeld van 

badgasten, rond 1930 van vreemdelingenverkeer (zie bijvoorbeeld de term VVV). Dit laat een 

interessante verschuiving in lading zien, van 1902 tot aan 1930.  Gelet op de hoeveelheid toeristen 

tussen 1850 en pakweg 1930 betekende de vergroting van de stroom toeristen hoogstwaarschijnlijk 

ook het ontstaan van een kloof tussen de eilandbewoners en mensen van de vaste wal. Ook de 

lengte van het verblijf van gasten op Ameland was belangrijk voor het maken van beleid.  

 

 

Figuur 4.1: ansichtkaart met aanzicht van het strand op Nes. Goed  te zien is het grote aantal badende mensen, waarvoor 
beleid gemaakt diende te worden. Bron: Beeldbank Ameland. 
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In dit onderzoek definiëren we een badgast als een persoon die speciaal voor de helende werking 

van de zee naar een Waddeneiland trok, ongeacht het aantal nachten dat hij/zij daar verbleef. In de 

beginjaren van het badtoerisme maakte dit echter nog weinig uit, aangezien men toen nog bij de 

eilandbewoners zelf verbleef. Amelanders werden zelfs opgeroepen om badgasten waar mogelijk in 

huis op te vangen.100 Later, toen vooral de jongere garde het kamperen in een tent ontdekte, 

kampeerde men veelal in de duinen, op een beschikbaar gesteld perceel in de duinen.101 Van een 

toeristenindustrie in bredere zin was nog in het geheel geen sprake en daarom sprak men veelal van 

badgasten. Enkele jaren later, aan het begin van de twintigste eeuw, kwam het woord ‘vreemdeling’ 

voorzichtig geleidelijk aan in gebruik wanneer het ging om toerisme. In het ‘Rapport betreffende het 

vreemdelingenverkeer van Terschelling’ van het Economisch Technologisch Instituut Friesland (ETIF) 

werd destijds onder vreemdelingen iedereen geschaard “die zich voor kortere of langere tijd naar de 

kust begeeft met het uitsluitende doel zich te ontspannen door middel van de geneugten, welke zee, 

duin en strand, en het gezelschap van gelijkgezinden hem of haar bieden”.102 Het spontaan opvangen 

van gasten van het vasteland was toen al nagenoeg onmogelijk geworden. Er ontstond een nieuwe 

sector, die de economie aan de hand nam en snel de grootste bron van inkomsten bleek.  

Deze korte vergelijking in terminologie geeft direct aan hoezeer de stroom aan bezoekers in een 

mum van tijd was gegroeid op het eiland. Ook maakt het duidelijk welke mogelijker spanningen dat 

met zich meebracht, niet enkel voor de eilanders, maar ook voor het aanwezige cultuurlandschap. 

Het is goed om de mate van beleidsvoering, van nationaal tot aan lokaal niveau, hieraan te spiegelen. 

Naarmate er meer mensen naar Ameland kwamen, des te meer beleid er nodig was. Dat in 

ogenschouw nemende, lijkt het verstandig om het beleid op te delen in nationale, regionale en lokale 

componenten, maar ook om het beleid per tijdvak te beschrijven. Hierbij heb ik de keuze laten vallen 

op een eerste fase, te weten de periode van 1852 tot en met 1945 en een tweede fase van 1945 tot 

en met 1980.  In de eerste eeuw van toerisme op Ameland waren enkele maatregelen voldoende om 

de al maar groeiende stroom aan toeristen het hoof te bieden. Na de Tweede Wereldoorlog 

ontstond het fenomeen massatoerisme en werden de Waddeneilanden, waaronder Ameland, 

langzamerhand overspoeld door toeristen. Om het zo helder mogelijk te houden, beschrijf ik het 

gehanteerde beleid aan de hand van enkele voorbeelden, zodat er een scherp beeld ontstaat van wat 

het beleid in de praktijk inhield. 

 

4.3 Het recreatiebeleid tot aan de Tweede Wereldoorlog 

Historisch gezien was de rol die de rijksoverheid had in het bepalen van het beleid op Ameland vrij 

laat tot ‘normale’ proporties uitgegroeid. Dit had deels te maken met de onafhankelijke status die 

Ameland tot aan de Verlichting had.103 Deze geringe mate van overheidsbemoeienis zorgde voor een 

sterk wij/zij-gevoel bij de eilanders. Als er dingen geregeld dienden te worden, deden de eilanders 

dat vaak zelf wel. Dat was ook de kortste klap, gezien de fysieke en mentale afstand tussen het eiland 

en het vasteland. En zo hielden de Amelanders alles zelf ook in de hand. Dit alles vormt uiteraard een 

                                                             
100 Blaak (1987), 9. 
101 Ibidem, 21. 
102 Fijn, Agrarisch-maritieme en toeristische ontwikkelingen op Terschelling, 16. 
103 Ritsema, A. (2015), De geschiedenis van Ameland; een onafhankelijk ministaatje.  
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schril contrast met de rol van de overheid nu: er zijn inmiddels zes (!) ministeries die zich met vrije 

tijd en toerisme bezighouden.104  Dit zijn de Ministeries van: 

- Economische Zaken: toerisme als (export) product; 
- Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: openluchtrecreatie, rurale ontwikkeling, verbrede 

landbouw, natuur- en landschapsbeheer;  
- Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: cultuur en cultureel (en/of Wereld)erfgoed;  
- Verkeer en Waterstaat: infrastructuur, vrijetijdsmobiliteit en waterbeheer;  
- Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: ruimtelijke ordening, woonbeleid, 

milieuvoorwaarden, omgevingskwaliteit;  
- Volksgezondheid, Welzijn en Sport: sport en recreatie. 

Deze ministeries bestonden in de pioniersfase van het toerisme op Ameland nog niet, in ieder geval 

niet in deze vorm. De overheid had toen ook niet heel veel invloed op de dagelijkse beslommeringen 

op het eiland. Terugkijkend naar de eerste eeuw van het bestaan van toerisme op Ameland waren er 

slechts enkele ontwikkelingen die in nauw verband stonden met het centrale overheidsbeleid. In de 

eerste plaats waren dit de verbeteringen aan de dijken van Ameland, in de tweede plaats de aanleg 

van een verbeterd spoor- en wegennet in Noord-Nederland waardoor de bereikbaarheid van 

Ameland sterk verbeterde. In het verlengde hiervan werd in 1901 ook de Woningwet van kracht. Het 

is waarschijnlijk geen toeval dat de twee laatstgenoemde ontwikkelingen uit het begin van de 20e 

eeuw stammen: zowel de Noord-Friese Lokale Spoorwegmaatschappij als de Woningwet stammen 

uit 1901. En het was ook in deze periode dat het badtoerisme,  na twee eerdere mislukte pogingen, 

eindelijk vaste voet aan Amelandse wal kreeg.  

 

Figuur 4.2: sommige dijken waren opgeworpen uit zoden en stelden feitelijk maar weinig voor. Bron: Beeldbank Ameland. 

Strikt genomen kan men het verbeteren van de dijken en het verharden van bepaalde wegen niet 

direct zien als  een voorbode van meer toerisme: de werkzaamheden zijn in de eerste plaats 

uitgevoerd vanwege de veiligheid van de Amelanders zelf.105 Over de verbetering van het 

wegennetwerk in Noord-Nederland valt iets meer te zeggen. Het noorden des lands werd van een 

adequaat (spoor-)wegennetwerk voorzien, zeker toen de trein als vervoermiddel een schot in de roos 

bleek om meer afstand in minder tijd te overbruggen. Door deze verbetering van de verkeerssituatie 

in het noorden van Friesland konden de badgasten onder begeleiding van het Noord-Friesche 

                                                             
104 Sijtsma, F., Werner, G. J., & Broersma, L. (2008), Recreatie en toerisme in het Waddengebied 17 december 
2008 Toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden en hun effecten op economie, duurzaamheid en identiteit, 14. 
105 Amelander archief, II.B.10. Verkeer en waterstaat. 
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Lokaalspoor de trein naar Holwerd pakken en vandaar werd de overtocht niet langer met een 

postschuit maar met een motorboot gemaakt. Op deze wijze konden de badgasten Ameland 

gemakkelijker bereiken en kwam er vooral meer structuur in het reizen naar Ameland.106’ 

 

Figuur 4.3: de postboot naar Ameland op een ansichtkaart. Bron: beeldbank Ameland. 

Via de Woningwet oefende de rijksoverheid al vroeg invloed uit op de verblijfsrecreatie. Deze wet uit 

1901 bepaalde dat de overheid actief mocht ingrijpen op het gebied van de lokale volkshuisvesting. 

De gemeente mocht bijvoorbeeld woningen onbewoonbaar verklaren en de krotten opruimen. 

Daarnaast waren gemeenten verplicht een uitbreidingsplan op te stellen. Deze Woningwet is vooral 

opgesteld om de wantoestanden in de groeiende steden in de kiem te smoren. Veel steden konden 

de snelle groei niet aan, waardoor gezinnen op elkaar gepakt zaten in nauwe huizen met nauwelijks 

daglicht.107 In de plattelandsgemeenten was de wet van minder groot belang, omdat deze problemen 

zich hier nauwelijks voordeden. Toch is het belangrijk om deze wet te noemen, aangezien de 

overheid met deze maatregel voor een bepaalde standaard heft gezorgd in de bouw en bewoning 

van huizen. Hiernaast kreeg men enkele decennia later nog te maken met enige problematiek op het 

gebied van gebied van huisvesting en de verspreiding hiervan. Hier kom ik later in dit hoofdstuk nog 

op terug. 

Op deze vanuit het rijk gestuurde plaveiwerkzaamheden na, geijkt op een netwerk voor 

vreemdelingenverkeer dat toekomstbestendig was, lag het dagelijkse beleid op het eiland veelal op 

het bord van de burgemeester en wethouders, gesteund en uitgevoerd door de particuliere 

eigenaren van de gronden van Ameland.  Zo werden in 1902 de openbare wegen en waterleidingen 

aan de gemeente overgedragen.108 De gemeente kreeg daarmee in het begin van de 20e eeuw een 

nieuwe taak: aanleg, beheer en onderhoud van openbare wegen en ging hier vervolgens voortvarend 

mee aan de slag. Een goed voorbeeld was de spreekwoordelijke ‘poort van Ameland’, de weg die van 

de aanlegsteiger naar het dorp Nes liep. Die werd eind 19e eeuw al verhard met klinkers. Al snel 

werd een verbreding noodzakelijk geacht, vooruitlopend op een groeiend aantal opvarenden. Het 

                                                             
106 Blaak (1987), 18. 
107 http://www.npogeschiedenis.nl/andere-tijden/afleveringen/2000-200 1/Honderd-jaar-Woningwet.html, 
laatst bekeken 02-03-2019. 
108 http://www.hicnof.nl/ruurd/inventarissen/toeganga1000.pdf, 7. 
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opkomend toerisme zal daarbij dus ongetwijfeld een rol hebben gespeeld. Het voetpad werd in 1907 

verbreed tot een straatweg met klinkers. 

 

 

 

Figuur 4.4: bouwtekening van de verbeteringen aan het voetpad van de steiger naar het dorp Nes. Bron: archief Ameland. 

Door het centraal en direct te regelen kwam er meer overzicht en kregen beleidsmatige beslissingen 

ook meer voet aan de grond. Zulke vormen van samenspel tussen gemeente en bewoners bereidde 

Ameland stukje bij beetje voor op de toekomst.  

De centralisering van beleid kwam ook de lokale ondernemingen ten goede. Bij de derde poging, na 

eerdere mislukkingen in de jaren ’50 en ’80 van de negentiende eeuw, kwam een badhotel eindelijk 

van de grond.109 In 1902 verwoordde de toenmalige burgemeester, de in 1901 benoemde Hendrik 

Kuipers, zijn intenties omtrent het toeristenvraagstuk luid en duidelijk: ‘’Onze badplaats moet zijn 

een oord waar de natuur de zorgen verdrijft van ’t voorhoofd dergenen die leven, waar hun oor 

slechts hoort ’t geraas en geknars dier groote machine, die men de Maatschappij noemt.’’ 110 Hij had 

helder voor ogen wat hij de gasten wilde en kon bieden. Hier speelde hij met een aantal ingrepen 

ook op in. Naast het dus voor de derde keer openen van een badhotel,  Het Badpaviljoen  genaamd, 

waar hij samen met een lokale aannemer en arts de directie van de naamloze vennootschap van 

vormde, regelde hij ook met de Domeinraad  (vanuit de staatkundige vorm van Vrije Heerlijkheid, die 

Ameland vormde)  dat er grond beschikbaar werd gesteld voor kampeerders.111 Deze grond bevond 

zich pal naast het Badpaviljoen, vlakbij Nes. De pachter van het badhotel, de heer Scheltema, voorzag 
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de kampeerders van water en bood de broodnodige sanitaire voorzieningen. Het hotel en de 

kampeergronden werden dus feitelijk beheerd door dezelfde man.112  

Dit soort ‘ons kent ons’-oplossingen, vanuit een praktische gedachte, pasten goed bij de eigenheid 

van de bevolking. Onder burgemeester Bolomey, de opvolger van Kuipers, werden veel praktische 

zaken verbeterd en werd het voor de toerist steeds aantrekkelijker om een bezoek te brengen aan 

Ameland. Johan Bolomey is ongetwijfeld een van de meest bekende burgemeesters uit de  

Amelander geschiedenis. Hij werd in 1906 als burgemeester op Ameland benoemd, als opvolger van 

Hendrik Kuipers. Onder zijn leiding moderniseerde het eiland in snel tempo; de aanleg van 

elektriciteit, de verbinding met verharde wegen tussen de dorpen, de ruilverkaveling bij Ballum, wat 

een primeur inhield voor Nederland. Hiernaast vormden zijn besluit tot de aanleg van bossen bij Nes, 

de oprichting van de VVV en de organisatie van het reddingwezen allemaal acties gericht op de 

toekomst van Ameland. 113 De komst van het VVV heeft door middel van haar promotie van het 

eiland binnen enkele jaren gezorgd voor een vaste aanwas van toeristen en maakte het hierdoor 

mogelijk voor veel Amelanders om hun brood full time aan toeristen te gaan verdienen.114 Dat 

leverde niet enkel positieve gevolgen op, bleek al snel.  

 

 

Figuur 4.5: de VVV-kiosk in Nes in 1947. Alhoewel de VVV een grote vinger in de pap kreeg met het oog op beleid, vertaalde 
dit zich naar en simpel hokje war je informatie kon verkrijgen. Bron: Bakker (2002), 22. 

Mede doordat van samenhangend beleid nog geen sprake was, ging er nog wel eens wat mis. Iedere 

toerist die de oversteek waagde werd zo’n beetje tot aan 1925 met open armen ontvangen. Het ging 

dus zelfs zover, dat ze vrijuit konden gaan en staan waar ze wilden. Hoe vrij kon de recreant zich 

voelen? Na de Eerste Wereldoorlog nam het kamperen als vorm van recreatie relatief gezien sterk 

                                                             
112 Blaak (1987), 20. 
113 https://www.amelanderhistorie.nl/products/amelander-archiefschatten-3-burgemeester-bolomey-door-de-
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114 Bakker (2002), 14. 
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toe. Kamperen was avontuurlijk en daarbij niet al te duur: ideaal om vakantie te vieren. Vanuit dat 

oogpunt is het niet vreemd dat er jaarlijks steeds meer kampeerders het eiland bezochten. De 

gezinnen die elk jaar terugkeerden naar Ameland richtten daarbij hun tenten steeds luxueuzer in. De 

tenten kregen houten vloeren en het duurde niet lang of ook de zijkanten werden opgetrokken met 

houten wanden. Van jaar tot jaar nam het aantal tenten toe. Aanvankelijk was voor de standplaats 

een vergunning vereist, maar op een gegeven moment was de toestemming van de ambtenaar van 

Rijkswaterstaat voldoende. Eisen aan de inmiddels gegroeide tentwoningen werden ook niet gesteld. 

Het gevolg was een enorme wildgroei, waarbij iedereen bouwde waar het maar uitkwam. 

 

 

Figuur 4.6: Verspreide wildgroei van tenthuisjes en zomerwoninkjes. Bron: Blaak (1987), 30. 

 

Op de foto op de vorige pagina lijken de huisjes niet heel extravagant opgebouwd, maar blijkbaar 

hadden de Amelanders schoon genoeg van de wildgroei aan tenthuizen en zomerhuisjes. Op 13 

augustus 1927 grepen burgemeester en wethouders in. De gebouwen moesten aan een 

welstandstoets voldoen: een tenthuisje moest ‘zoodanig zijn, dat het noch op zichzelf, noch in 

verband met de omgeving, uit een oogpunt van welstand aanstoot kan geven. B & W zijn bevoegd 

daarvoor nadere eischen te stellen’. 115 

De huisjes moesten daarnaast elk jaar weer worden afgebroken. Dit diende het toerisme wat meer te 

reguleren. De recreant had zelf de verantwoordelijkheid voor zijn eigen materiaal en diende na het 

vakantieseizoen de plaats achter te laten zoals hij deze aantrof bij aankomst. In 1929 kregen de 

eigenaren echter alsnog toestemming om de tenthuisjes te laten staan. Dat betekende dat ze 

wederom comfortabeler gemaakt konden worden. De linnen tenten maakten meer en meer plaats 

voor houten tenten. Zo kon het middensegment van de Nederlandse vakantievierders zich een 

goedkope, maar toch redelijk luxueuze vakantie veroorloven op Ameland. Dit alles ging echter tegen 

de eerder gestelde regels van de burgemeester en wethouders aldaar in.  
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Deze voor de eilanders vervelende situatie duurde uiteindelijk tot 1935. Toen kwam namelijk het 

provinciebestuur op aandringen van ‘enkele invloedrijke mensen, wier schoonheidsgevoel door de 

ongelijkmatige bouwsels danig werd aangetast’, om de hoek kijken. In de jaren na de Eerste 

Wereldoorlog werd klaarblijkelijk op een hogere schaal, op provinciaal niveau, beslist over zaken die 

vanuit de gemeenschap herhaaldelijk werden aangekaart. Het ging hier dan ook wel om een extreem 

geval van het negeren van regelgeving. De provincie tolereerde de wildgroei niet langer en het 

college diende opdracht te geven aan 68 eigenaren om hun zomerhuisjes voor 1 april 1936 af te 

breken.116 De huiseigenaren, die al dusdanig ingeburgerd waren dat ze zichzelf hadden gegroepeerd 

in de vereniging Ons Belang, kwamen daaropvolgend bijeen. Wat volgde was een tegenbeschuldiging 

aan het adres van de groep zeurende Amelanders: door gehoor te geven aan deze kleine groep 

tegenstanders zorgde de gemeente voor een negatief imago van Ameland voor toeristen en ontnam 

ze ook nog eens de huurders hun vakantie, aangezien velen niet het geld hadden om jaarlijks een 

tenthuisje op te bouwen. Op deze wijze werd hen onrecht aangedaan, aangezien de duurdere 

zomerhuisjes, bewoond door de rijkere mensen en die ook in grote getale verrezen waren op 

Ameland, totaal buiten beschouwing werden gelaten.117 De kleine man kreeg alle blaam, zoals zo 

vaak in de geschiedenis het geval is geweest. 

In 1925 was het aantal kampeerders in dit dorp van zomerhuisjes nog niet heel groot. Ze kregen bij 

aankomst op het eiland een plaats toegewezen op een terrein tussen de duinen ten westen van de 

Badweg en dicht bij het Noordzeebad, beide bij Nes (fig. 4.3). Een jaar later verrezen in de nabijheid 

van de linnen tenten een aantal kleine, houten gebouwtjes. Aan hen werd dan een schriftelijke 

bouwvergunning verleend, omdat het om permanente bebouwing ging. Op deze vergunningen hield 

eerst de gemeente toezicht, later mocht ook Rijkswaterstaat vergunningen toekennen.118 Zo wisten 

de bestuurlijke organen vaak van elkaar niet hoeveel mensen er nu echt een vergunning hadden 

gekregen en wie niet. Dat is vaak het begin van de ellende: de reeds bestaande vereniging Ons 

Belang zag dat al snel aankomen, maar zowel het gemeente als het provinciebestuur grepen niet in. 

Ook de VVV in Nes drong al in 1929 aan op maatregelen. Die waren op dat moment des te meer 

gewenst omdat de gemeente net had besloten dat de huisjes er voortaan het hele jaar mochten 

staan. De gebouwtjes werden gemoderniseerd en de nieuwe woningen werden groter en meteen 

permanent gebouwd.119 

Aan de hand van dit voorbeeld kan duidelijk worden vastgesteld, dat rechtlijnig beleid in de tijd van 

de kampeerpioniers nog niet bestond, maar wel wenselijk was. Blijkbaar verschilden de verschillende 

kampeerders nogal van mening, laat staan de eilanders zelf, wiens mening toch uiteindelijk het 

zwaarst diende te wegen. Het duurde echter tot de jaren ’50 tot er enige vorm van beleid verscheen 

vanuit het Rijk. 

 

4.4 Beleid na de Tweede Wereldoorlog 

 

Na de donkere periode van 1940 tot 1945 stond Nederland, net als veel Europese landen, aan de 

vooravond van grote veranderingen. Niet alleen lag zo’n beetje heel het land in puin, ook ontstond er 
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een sterk besef van waar toe de menselijke geest in staat kon zijn en wat dat voor impact had op een 

samenleving. Er was een ding waar iedereen het over eens was:  dit nooit weer.  

De eerste jaren stonden dus in het teken van de wederopbouw van de fysieke ruimte, de 

gemeenschap en de economie. Een grote rol hierin lag er voor de nationale overheid. Het geloof in 

een maakbare samenleving, met planning voor het individu en het opvoeden van een generatie 

zonder oorlog nam fors toe.120 Dit vond weerklank in de roep om recreatie, die op haar beurt weer 

gepaard ging met de planning van deze recreatie, op nationaal niveau.  Kosten noch moeite werden 

gespaard. Ter illustratie: de overheidsuitgaven op het gebied van recreatie stegen van 18,5 miljoen 

gulden in 1946 naar 54,3 miljoen in 1979.121 Feit was wel, dat recreatie als dusdanig belangrijk werd 

geacht, waar je bijvoorbeeld recreatie kan zien als beloning na de periode van afzien in de oorlog, dat 

de overheid er op stond het vooral in eigen hand te houden. Er heerste een sterk idee van een 

maakbare samenleving. De lagere overheden hadden daarom minder te zeggen. Om de recreatie 

verder te ordenen, kwam de overheid met de Rijksnota, een meerjarig beleidsplan, wat handen en 

voeten moest geven aan het beleid betreffende recreatie. Om aan te geven hoe snel de sector 

veranderde: de sector groeide en veranderde zo snel, dat er liefst 4 nota’s in 25 jaar tijd nodig 

waren.122  

Belangrijk is dus om te onthouden, dat na een periode waarin wildgroei en arbitraire beslissingen op 

het gebied van inrichten van recreatie mogelijk waren geweest, de overheid de recreatie na de 

oorlog strak organiseerde. Daarnaast jaagde ze de binnenlandse recreatie enorm aan. Wat 

betekende dit nu voor Ameland? 

De overheid zag duidelijke kansen op de Waddeneilanden: in het rapport van de Provinciale 

Planologische Dienst Friesland stond dat ‘niet kon worden ontkend, dat het toerisme een belangrijke 

rol heeft gespeeld bij het doorbreken van het sociale isolement, waarin de Friese Waddeneilanden 

ondanks hun relaties met de zeevaart eeuwenlang hebben verkeerd.’ 123 Ook de planmatige 

overheidsaanpak, die indertijd het ideaal van de maakbare samenleving nastreefde, had zijn 

weerslag op de Waddeneilanden. Er kwam bijvoorbeeld eindelijk een goed registratiesysteem, dat 

het aantal overtochten en overnachtingen registreerde, voor elke vorm van recreatie.124 Er ontstond 

meer zicht op wat zich allemaal op het eiland afspeelde. 

Terug na de Wederopbouwperiode op Ameland. Het eiland stond aan de vooravond van grote 

veranderingen. Er diende er een krachtige en progressieve persoon als burgemeester te komen, die 

op de juiste manier zou inzetten op recreatie. Die kwam er in de persoon van Roel Walda. Het eerste 

wat hij deed, was de verschillende bestuurders van de toen per dorp verspreidde VVV’s bij elkaar 

brengen en een fusie voorstellen. Zo ontstond op 21 januari 1947 de VVV Ameland.125 Een belangrijk 

gegeven hierbij is dat dit niet zo makkelijk was als het lijkt; vanwege de eerder genoemde rivaliteit 

tussen Nes en Hollum, waarbij Nes door haar ligging aan de haven altijd de overhand had, voelde 

Hollum aanvankelijk niks voor een samenvoeging. Hollum is zelfs nog een tijdje uitgestapt, omdat ze 

van mening waren dat Nes na al die jaren nog steeds voorgetrokken werd en zichzelf de krenten in 

de pap toebedeelde.126 In hoofdstuk 5 kom ik hier nog op terug: het is interessant om te 
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onderzoeken of deze verhoudingen ook echt terugkwamen in de ontwikkeling van 

recreatievoorzieningen. Daarnaast is het evident dat elke vorm van belangenvertegenwoordiging, 

zowel beleidsmatig als toeristisch, als gericht op de natuur, zich baseerde op verschillende belangen. 

Dit komt sterk naar voren in het aantal verenigingen die ontstonden op de Wadden, ieder met zijn 

eigen belang en vertegenwoordiging. Een vroeg voorbeeld van zo’n belangenbehartigingsclub is de 

Waddenfederatie. 

 

Figuur 4.7: na de Tweede Wereldoorlog werd recreatie een gemeengoed en kwamen de toeristen met busladingen tegelijk. 
Bron: Vereniging Oud Amelandt. 

 

Na de Tweede Wereldoorlog nam de recreatie zoals vermeld een hoge vlucht. Het aanbod aan 

accommodaties bleek in de jaren na de oorlog niet voldoende, waardoor er steeds meer 

verblijfsmogelijkheden bijgebouwd werden. Het was voor beleidsmakers vlak na de oorlog al wel 

duidelijk dat het heropbouwen van de accommodaties, zoals ze er voor de oorlog waren, niet 

voldoende zou zijn. De wederopbouw richtte zich op modernisering: de zelfgebouwde hutjes als 

vakantieverblijf, met daarnaast verouderde faciliteiten of zelfs helemaal niets, zou voortaan niet 

meer kunnen voldoen aan de wensen van de badgast en bewoners.127 Aanvankelijk waren de 

eilander bestuurders eigenlijk sceptisch over de toeristische ontwikkelingsperspectieven. Van 1946 

tot 1966 organiseerden de gezamenlijke eilander VVV’s, verenigd in de Waddenfederatie, jaarlijks de 

zogeheten Waddenconferenties, steeds op een ander eiland, met als primair doel om het toerisme 

naar en het verblijf op de eilanden te stimuleren.128 Daartoe behoorden ook bijeenkomsten die zaken 

behandelden als  overlast door vakantievierende jeugd, het aanvankelijk verboden gemengd 

kamperen tot en met het toelaten van autoverkeer. Ook infrastructurele problemen rond 
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drinkwater, riolering, aardgas, veerdiensten en ruimtelijke ordening passeerden de revue.129 Dat het 

doel van de Waddenconferenties ruimschoots werd bereikt, werd niet alleen bewezen door de 

uiteindelijk explosieve groei van het toerisme, maar bleek ook al uit een in 1959 verrichte studie naar 

de recreatie op de Waddeneilanden. Het aantal overnachtende toeristen op de eilanden was sinds 

1948 verdubbeld en men voorspelde over het volgende decennium een verdere groei van het aantal 

slaapplaatsen van ruim 35.000 naar 53.000. 130 

Om een beeld te krijgen van deze conferenties; het dagblad Het Vrije Volk kwam met een verslag van 

een bijeenkomst in Nes, die plaatsvond op 27 en 28 oktober 1948: ‘Driemaal na de bevrijding waren 

de bestuursleden van de verschillende VVV’s van onze Waddeneilanden bijeen geweest (..) nergens 

droegen ze een vruchtbaarder karakter dan de 4e bijeenkomst op Nes. Dat zegt heel wat als men weet 

hoe omvangrijk de problemen zijn, waarmee het VVV-wezen te tobben heeft gekregen door de 

enorme vlucht die het toeristenverkeer na de dagen der bevrijding heeft genomen. 131 Het moge 

duidelijk zijn dat het vermeerderen van het aantal toeristen zowel een zegen als een vloek bleek. 

Door de inwerkingtreding van de Wet op de Ruimtelijke Ordening uit 1965 werd het maken van 

bestemmingsplannen door de overheid verplicht gesteld. Op deze wijze verbonden alle 

belanghebbenden zich in één plan. Bij overtreding kreeg de overtreder een boete; het wezenlijke 

verschil zat in de handhaving van de regels en de helderheid die dit eenduidige beleid met zich 

meebracht. Daarnaast kon iedereen voor het uiteindelijke besluit zijn mening inbrengen. Het 

bestemmingsplan werd op gemeentelijk en dus lokaal niveau als snel het best werkende en meest 

ingezette instrument.132 Om naast directe ingrepen ook in te kunnen zetten op streekontwikkeling, 

lanceerde de overheid ook het concept van het streekplan, waar bestemmingsplannen onder werden 

geschaard. 

Waar de bestemmingsplannen direct effect sorteerden op de omgeving en deze door duidelijke 

voorschriften vrij zwart-wit van aard waren, liet de overheid ook het streekplan van kracht worden: 

het streekplan is in mindere mate bindend bedoeld en richt zich op de ontwikkeling van een 

bepaalde streek. Waar bestemmingsplannen dus direct gericht en van kracht zijn op Ameland, richt 

het streekplan zich op de Wadden als geheel. Eenvoudig gesteld vallen bestemminsplannen onder de 

gemeente en het streekplan onder de provincie. Dat de praktijk soms wat minder eenvoudig uitviel, 

bleek al gauw. De langetermijnvisie van het streekplan werd ingehaald door de praktijk van de 

bestemmingsplannen, wat een scheefgroei in verhoudingen teweegbracht. 

Gedurende de jaren ’60 en ’70 leverde dit de volgende situatie op aangaande het recreatielandschap 

van Ameland: in 1966 kwam de provincie met het streekplan, dat inzette op een groei van maximaal 

50% op het gebied van gebouwde voorzieningen voor toeristen in de periode 1966-1976. Dit kwam 

neer op een maximum van 25.900 slaapplaatsen op Ameland.133 Hoewel dit voorschrift in principe 

duidelijk was, kon er geen peil worden getrokken op het exacte aantal gebouwde voorzieningen. Het 

was ook een uiterst gesteld maximum. Ineens begon echter iedereen te bouwen, dit verschilde van 

pensions tot nieuwbouwwoningen. Hoewel een nieuwbouwwoning geen directe 

recreatievoorziening is, schaarden de eilanders het toch onder het streekplan, onder het mom van 

een tweede woning voor de rijkere recreant. Wat volgde was een overschrijding van het maximum 

aantal voorzieningen. In 1976 verschenen er wederom twee bestemmingsplannen: Nes en Ne-
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Strandweg. De provincie had toen al duidelijk gemaakt aan de gemeente, dat het maximum reeds 

overschreden was. Toch stemde de gemeente in, omdat men zich kon beroepen op het streekplan 

van 10 jaar eerder, waar de exacte getallen dus manipuleerbaar en op meerdere manieren te 

interpreteren waren. De gemeente raakte op dit soort momenten in en spagaat en koos dan meestal 

voor de recreatie, vaak op grond van economische perspectieven. Dat het aantal permanente 

bewoners van het eiland niet steeg en daarmee een gok werd genomen door zoveel extra te 

bouwen, daar ging de gemeente vaak nogal aan voorbij. 134  

Ook de VVV’s, die in toenemende mate verantwoordelijk werden voor het beleid rondom recreatie 

en veranderden in professionele organisaties met beleidsvoering op nationaal niveau, dachten meer 

en meer in het belang van de portemonnee. De Waddenfederatie van eiland-VVV’s was echter in 

eerste instantie opgericht vanwege een puur toeristische reden, ‘namelijk het maken van 

propaganda voor de Waddeneilanden’.135 Het uitvoeren van de beleidsplannen zoals opgesteld door 

de Waddenconferentie was volgens hen taak van de verschillende eilandgemeenten, niet van de 

VVV. Hier ontstond de eerste frictie tussen de betrokken groeperingen met betrekking tot 

toeristische ontwikkelingen op de eilanden. Waar een groot deel van de beslissende organen 

inzetten op recreatie en meer bouwen op Ameland, waren de tegengeluiden ook steeds heftiger te 

horen. Dit werkte in de jaren ’70 en ’80 naar een loodrechte lijn tussen belangenbehartigers van de 

recreatie en de lokale economie aan de ene zijde, en aan de andere zijde de voorvechters van de 

natuur en cultuur. Het gekke daaraan is dat dit ook doorgaans een strijd was tussen eilanders zelf, 

die inzetten op economische groei, maar dat de natuurbeschermers vaak van buitenaf kwamen.  

Er is altijd frictie geweest tussen de eilandbewoners en verenigingen van buitenaf. Daar lijkt het 

eilander identiteit de overhand te nemen. Neem bijvoorbeeld de Waddenvereniging, die in 1965 

werd opgericht als de Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee en zich profileert als 

‘hoeder en kenner van het wad’.136 De vereniging botste vaak met de belangen van de eilanders, 

blijkt al vanaf het begin. Zo meldt de Leeuwarder Courant in 1986: ‘De eilanden zijn in het verweer 

gekomen tegen de dikwijls gehoorde bewering van de kant van de Waddenclub, dat het toerisme 

daar alsmaar zou toenemen met een steeds sterkere bedreiging van de natuur als gevolg.’137 

Er is een duidelijke tendens op te merken van een situatie waarin eerst vol wordt ingezet op de groei 

van recreatie, gevolgd door een tegenbeweging, die zich meer richt op behoud. In het laatste 

hoofdstuk volgen enkele voorbeelden van dusdanige ingrepen in het landschap, die elk hun periode 

van ontstaan vertegenwoordigen. 

 

 

                                                             
134 Ibidem, 43. 
135 Leeuwarder Courant, 27-10-1961, 17. ’Weer studiecommissie voor het toerisme op de Waddeneilanden?’ 
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Figuur 4.8: gedeeltelijk gescande en ingekleurde kaart van Ameland, waar door Brouwer met rode arcering is aangegeven 
waar de eerste kampeerders hun kamp mochten opslaan. Ter duiding: het gaat om het gebied ten noorden van Nes, in de 
binnenduinrand. Bron: Brouwer, 1936. 
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Hoofdstuk 5: effecten van recreatie op het bestaande landschap; het 

recreatielandschap 

 

5.1 Inleiding  
 

Uit de voorgaande hoofdstukken is naar voren gekomen dat de recreatie, kleinschalig als hij begon, in 

een mum van tijd uitgroeide tot de grootste bron van inkomen van de Amelanders. Dit had 

logischerwijs tot gevolg dat er steeds meer ruimte kwam voor de recreatie op het eiland, met alle 

ruimtelijke gevolgen van dien. Niet alleen het dorpslandschap kreeg te maken met een toenemende 

golf van toeristen. Elke plek waar de toeristen konden komen werd uitvoerig gebruikt om tot rust te 

komen. Vanaf de Tweede Wereldoorlog werd daar pas op geanticipeerd, zo komt naar voren in de 

vorige hoofdstukken. In dit laatste inhoudelijke hoofdstuk ga ik dieper in op de effecten op het 

landschap, die de komst van recreatie met zich meebracht. Centraal staat het geleidelijke ontstaan 

van het recreatielandschap en wat er mag worden verstaan onder een recreatielandschap. 

Ten eerste volgt er een kort onderzoek naar de invloed van de ingrepen op het landschap, zowel 

positief als negatief. Denk bijvoorbeeld aan het verlies van ecologische waarden en natuur aan de 

ene kant, maar ook juist aan de opwaardering van arme gronden, die na het recreatieve gebruik van 

onschatbare economische waarde zijn gebleken. Daarnaast vormt recreatie ook een tastbaar begrip. 

Recreatie ontwikkelt zich met de jaren als een product, waarbij er een bepaalde identiteit wordt 

aangeboden. Die identiteit ligt verscholen in het landschap en in de cultuur. Je kunt je hierbij 

afvragen of er van de Amelandse identiteit van vrije heerlijkheid waarin de recreant zich waant, 

eigenlijk nog wel iets over is. Wat is het echte Ameland? Ten slotte volgen er twee voorbeelden uit 

de praktijk op het eiland, waarin duidelijk moet worden hoe de respectievelijke gebieden een typisch 

voorbeeld is van de desbetreffende tijdsperiode  waarin ze ontstaan zijn. 

 

5.2 Verblijfsrecreatie en het landschap 
 
Uit de voorgaande hoofdstukken is gebleken dat het Amelander landschap uit een aantal typen 
bestaat, waar zand, duinen en klei de hoofdmoot van vormen. Achter de duinen, in de 
binnenduinrand bestaat Ameland uit een kleinschalig esdorpenslandschap met bijbehorende 
akkertjes en hooilanden. Hier verdienden de eilanders hun brood mee, samen met de visserij en 
jutterij. Daar kwam vanaf midden 19e eeuw recreatie bij. De vraag rijst dan, óf en hoe men het 
landschap aanpaste aan de bezoekersstroom, die steeds heviger werd. Daarbij is het belangrijk na te 
gaan in hoeverre de gekozen locaties geboren zijn uit nood, dat men simpelweg geen andere keuze 
had, of dat men een bepaald idee had met de locatiekeuze. Hier speelt dan de recreatie als product 
en identiteit een rol. 
 
 
Landschap en identiteit als product 
 
De verbinding tussen landschap en recreatie is op het eerste gezicht niet heel duidelijk, zo bleek al in 
het eerste hoofdstuk. Het woord recreatie betekent in zijn meest letterlijke vorm de tijd voor het 
herscheppen van de mens. Rust na de intensieve arbeid stond in samenhang met tijd voor bezinning 
op het leven, opvoeding en educatie. Deze betekenis van het woord was die gestoeld op het 
opvoedkundige ideaal van de Verlichting. Het landschap had hierbij een beperkte 
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functie.138 In 1922 kreeg het woord recreatie een andere lading door een geschrift van het 
bestuurslid Hendrik Cleyndert van ‘’de Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten’’. Hij 
beschreef hoe de Nationale Parken in de Verenigde Staten dienstbaar werden gemaakt 
voor recreatie. Recreatie betekende in deze context 'het ontspannen in de natuur'. 
Cleyndert zag recreatie in de natuur als tegenwicht voor het drukke stadsleven. Bij deze 
tweede betekenis, voortgekomen uit de idealen van de Romantiek, stond de beleving van 
de omgeving centraal. Door deze nieuwe opvatting raakten recreatie en landschap 
onlosmakelijk met elkaar verbonden.139 
 
Deze evolutie van inzichten, tegelijk met het al bestaande idee van het zeebad als heelmeester, 
hebben het recreatielandschap op Ameland van een stevig fundament voorzien. De aanjager van 
recreatie is dus gedeeltelijk het beeld dat de bezoeker van Ameland had. Je kan stellen dat dit vanaf 
het matige begin tot aan de eerste succesvolle fase van de recreatie, van ruwweg 1852 tot 1925, de 
grootste pullfactor van het eiland was. Amelanders waren sterk afhankelijk van het beeld dat ze 
verkochten aan de bezoekers. In het artikel The tourist gaze and the environment gaat auteur John 
Urry in op het landschap als een historisch sociaal en cultureel product. De veranderingen in het 
gebruik van het landschap zijn volgens hem afhankelijk van economische, sociale en geografische 
organisatie van het toerisme. 140 Hieruit kunnen we opmaken, dat volgens Urry de eilanders de 
ruimtelijke orde hebben moeten toespitsen op verblijfsrecreatie in de buurt van de zee en het 
strand, tenminste voor zover de toegankelijkheid dat toeliet. Als je dat vergelijkt met de locaties van 
de eerste badhotels en kampeervoorzieningen, lijkt dit beeld te kloppen. Als men de kaart uit 1852 er 
namelijk bij pakt, wordt duidelijk, dat het eerste badhotel gebouwd is op de duinen aan de 
noordzijde van Ameland. Deze locatie valt aan de hand van Urry te sociaal gezien te verklaren 
doordat Ameland zich sterk richtte op het voorbeeld van Norderney, dat een zelfde soort proces dor 
had gemaakt. Op Norderney zette men ook in op badtoerisme in zijn puurste vorm, door te baden. 
Een hotel direct aan zee is dan niet heel onlogisch. Hiernaast bouwde men het hotel ook op de 
duintoppen, dus er was sprake van relatieve veiligheid. Op het geografische en economische vlak 
schoot het badhotel echter nog tekort, aangezien de slechte verbinding per postboot roet in het eten 
gooide en er dus weinig gasten naar het eiland kwamen. Het hotel kon dus niet uit. Pas als de 
verbinding verbeterde, kon men alsnog beginnen met een betere organisatie van het badtoerisme.  
 

                                                             
138 Woestenburg (2009), 10. 
139 Ibidem, 10. 
140 Urry, J. (1992),The tourist gaze and the “environment”’. Theory, culture and society. Jaargang 9, afl. 3, 1. 
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Figuur 5.1: gedeelte van de topografische kaart van Ameland in het jaar 1852. Geheel bovenin ziet men in de branding de 
locatie van het Noordzeebad Ameland, slechts met een duinpad verbonden met het dorp Nes. Bron: TMK. 

 
Toen er in de verbinding stappen werden gezet, in de periode 1900-1925, konden de Amelanders 
meer inspelen op wat het eiland te bieden had, naast het eerder genoemde Noordzeewater. 
Inhakend op wat Cleyndert in 1922 stelde over de relatie tussen natuur en recreatie, stelde 
Recreatieschap de Friese Wadden in hun deelplan Ameland uit 1981 dat de natuur vanaf het begin 
van het toerisme één van de sterkste punten vormde in de aantrekkingskracht van het eiland. Onder 
natuur verstond ze de verbinding tussen zee, platen, strand, duin, kwelder en polder. Ook het bos, 
echter niet van nature te vinden op het eiland, versterkt de identiteit van Ameland als tegenhanger 
van de stedelijke milieus.141 
 
Over de aanplant van bossen: oorspronkelijk kwamen op de Waddeneilanden en dus ook op 
Ameland geen bossen voor. De dorpen hadden dan ook veel last van de zoute zeewind en 
zandverstuivingen. Rond 1895 begon Rijkswaterstaat op Ameland met het aanplanten van bos. Het 
doel hervan was ten eerste vasthouden van stuivend duinzand en daarnaast  bescherming van de 
dorpen tegen wind en zand. Per jaar werden er 5 tot 8 hectare naaldbomen geplant. Rond 1950 was 
aan de noordkant van alle vier dorpen bos aangeplant: in de Hollumerduinen het Hollumerbos, in de 
Briksduinen ten noordwesten van Nes het Kwekerijbos, in de Nesserduinen het Nesserbos, in de 
Buurderduinen het Oostbos en als laatste in de Roosduinen bij Ballum het Ballumerbos. De totale 
oppervlakte bos op Ameland bedraagt 184 hectare.142 Naast de beschermende functie van het bos 
versterkte het ook de natuurlijke waardes van het eiland, geheel in de traditie van Cleyndert. Het 
mes sneed zo aan twee kanten.  

                                                             
141 Recreatieschap de Friese Wadden (1981), 53. 
142 De Amelander, de bossen van Ameland. Jaargang 2002, volume 4, 31. 
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Met de steeds ontwikkelende blik op waar de behoeftes van de gasten lagen, verder gestimuleerd 
door een breder economisch draagvlak en het ontstaan van een kampeerbeweging, eiste de 
recreatie stukje bij beetje meer ruimte op het eiland op. Om te kunnen voldoen aan de groeiende 
stroom toeristen, ging men op zoek naar geschikte ruimte om de recreatie uit te breiden. Het meest 
voor de hand liggende was het duingebied de Nesserduinen, tussen Nes en de het badhotel, 
aangezien men daar toch al langs liep richting de zee. Op de kaart hieronder is de ligging van dit 
gemarkeerd: het gaat om het gebied aangrenzend aan het badhotel tot aan het Haverpad dat liep 
naar het dorp Nes. Men noemde het kampeergebied Duinoord. Duinoord vormt het onderwerp voor 
de eerste detailstudie, verderop in dit hoofdstuk. 
 

 
 

Figuur 5.2: de aankomst, de weg naar Nes en daarvandaan de noordelijke route  richting badhuis Nes, door het nieuwe 
kampeergebied Duinoord. Zie ook de kaart van Brouwer op p.68.  Bron: Chromotopografische Kaart des Rijks (kaartblad 

27). 

Zomerhuizen bij Nes en Hollum 
 
Samen met de opruk van kampeerders vond ook het rijkere segment badgasten de weg naar 
Ameland. Er ontstond een roep naar zomerhuizen. Zoals uiteengezet in hoofdstuk 4 ging de bouw, 
die varieerde van tentwoningen tot kleine villa’s, niet zonder slag of stoot. De locatie van de 
bouwsels werd meer naar binnen geschoven, aangezien in de periode 1918-1924 de tol voor het 
plaatsen van het badhotel aan zee moest worden betaald. Verbreding van het strand en een flinke 
storm had eerst de boulevard en daarna een groot deel van het badhotel aan de Badweg verwoest. 
Deze werd al snel herbouwd, maar hetzelfde risico wilden de zomergasten bij hun eigen huizen niet 
lopen.143 
 
In 1921 werden de eerste zomerhuizen in de Rijksduinen gebouwd bij het Havenpad (het pad draagt 
nu de naam Strandweg) bij Nes. Er werd een terrein in erfpacht uitgegeven waarop vijf Oostenrijkse 

                                                             
143 PPD (1947), 21. 
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landhuizen werden gebouwd in de toen populaire chaletstijl. Wat het zo bijzonder maakte is dat eze 
huizen pasklaar uit Oostenrijk kwamen; ze waren geheel van hout en werden in korte tijd met behulp 
van een paar Oostenrijkse monteurs in elkaar gezet. Het volgende jaar werden nog eens vijf van deze 
Oostenrijkse woningen gebouwd en het daaropvolgende jaar nog vijf huizen van een eigen ontwerp. 
De dakbedekking bestond uit hout en spanen die enkele jaren later werden vervangen door 
dakpannen. De onderneming die de woningen bouwde kreeg de naam 'Maatschappij tot Exploitatie 
van Zomerhuizen op Ameland'. Inmiddels waren ook anderen met de bouw van een eigen zomerhuis 
begonnen. Spoedig stonden aan het Haverpad al een 40-tal gebouwen.144  
 
 

 
 

Figuur 5.3:getekende kaart van de locatie van de zomerhuizen. Linksboven het badhotel. Het gaat om het gebied dat 
oostelijk aangrenst aan Duinoord. Zie ook figuur 4. Bron. Vereniging Amelander Historie. 

 
 

                                                             
144 Vereniging Amelander Historie, via https://www.amelanderhistorie.nl/news/de-eerste-zomerwoningen-bij-
nes-hollum/. Laatst bekeken 19-04-2019. 

https://www.amelanderhistorie.nl/news/de-eerste-zomerwoningen-bij-nes-hollum/
https://www.amelanderhistorie.nl/news/de-eerste-zomerwoningen-bij-nes-hollum/
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Figuur 5.4: ansichtkaart met daarop de eerste zomerhuizen die verrezen aan de Badweg. Bron: Beeldbank Ameland. 

Zoals in hoofdstuk 4 al naar voren kwam, waren ze in Hollum van mening dat Nes wel erg bedrijvig 
was op het gebied van toerisme. Ze beschuldigden de Nessers ervan een veel te grote claim op de 
badgastenvijver te leggen. Zij wilden ook een deel van de winst, want Hollum had net zoveel te 
bieden als Nes. Bij Hollum doken daarom ook al gauw de eerste zomerwoningen op. In het westelijk 
duingebied van Hollum, de Tonneduinen genaamd, stonden voorheen een vrij groot aantal 
zomerwoningen. Dit duingebied strekte zich ooit vele meters naar het westen uit. In het westelijk 
duingebied stonden de Kaap, de Sein-wachttoren, twee badhuizen en 37 vakantiehuizen van goede 
kwaliteit, hieronder op de kaart goed te zien. De badhuizen stonden aan de duinrand en dat was een 
nadeel zoals later zou blijken. Het eerste badhuis, gebouwd door Cor Lublink, heeft tot 1935 aan de 
duinrand gestaan waarna het door duinafslag moest worden afgebroken en is verplaatst naar de 
binnenkant van de duinen. Ook het tweede badhuis uit 1928 moest hetzelfde lot ondergaan en is 
naar de binnenkant van de duinen verplaatst waar het vele jaren heeft gestaan.145 
 
 

                                                             
145 Ibidem. 
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Figuur  5.5: gedeelte van de kaart van Brouwer, met daarin rood gearceerd het stuk land in de duinen waar de recreatie van 

Hollum zich centreerde. Bron: Brouwer, 1936. 

 
Uit het bovenstaande verhaal komt duidelijk naar voren dat Hollum beduidend meer last had van 
duinafslag door de zee (zie voor beschrijving van deze dynamiek ook hoofdstuk 2: het Bornrif) en de 
PPD schreef in haar rapport dat zelfs het baden lang niet altijd aangeraden werd.146  Hollum lijkt dus 
minder aantrekkelijk voor de badgast te zijn geweest, waarschijnlijk niet in de laatste plaats omdat 
Nes ook gewoon dichterbij de veerhaven lag. Het leek alsof Hollum de boot gemist had als het om 
badgasten ging.  
 

 

Massatoerisme en het landschap 

Na de Tweede Wereldoorlog ontstond er zogezegd een verschuiving in economisch draagvlak en 
sociale overtuiging in de maatschappij, die het voor meer mensen mogelijk maakte vakantie te vieren 
en daarmee een regelrechte vloedgolf aan toeristen naar Ameland bracht. De druk op de ruimte nam 
al snel toe. De secretaris van de VVV, de heer De Vries, verwoordde het in 1950 als volgt: ‘’Breng niet 
meer mensen samen onder uw dak dan ge werkelijk hebben kunt’’ … ‘’Meen niet dat ge uw huis kan 
exploiteren tot en met uw kippenhok!’’. 147 De Amelanders roken de kansen blijkbaar en zetten vol in 
op economisch gewin. Veel eilanders ontvingen ook thuis toeristen, zonder te voldoen aan de 
wettelijke eisen voor een pension of hotel. Het eiland leek dus gebaat bij uitbreiding van de 
recreatievoorzieningen. In de Wederopbouwjaren werd er dus goed rondgekeken naar ofwel 
uitbreiding van de bestaande voorzieningen, ofwel het aanwijzen van nieuwe plaatsen in het 
landschap waar gebouwd en geëxploiteerd  kon worden. In 1959 krijgt dit besef van druk op de 
ruimte handen en voeten in het rapport van de studiecommissie Waddeneilanden,  waarin een 

                                                             
146 PPD (1947), 22. 
147 Bakker (2002), 25. 
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maximale druk en uitloop van de recreatie wordt uitgerekend. Groei mocht, maar wel tot een zekere 
grootte. Daar lag de uitdaging voor de recreatieterreinen. Al gauw bleek, zo te lezen valt in hoofdstuk 
4, echter de maximale capaciteit ver overschreden. De vraag luidt dan of deze disbalans ook in het 
landschap te lezen viel. Het antwoord bleek positief: volgens de jaarverslagen van de VVV uit de 
periode 1960-1970, bleek dat rust en ruimte elk jaar nog steeds gewaarborgd werden.148 Dit liep 
hand in hand met de uitbreiding van de bestaande recreatieterreinen en daarnaast het aanleggen 
van nieuwe terreinen. 
 
Waar Duinoord dus steeds groter kon worden en werd, mede door het combineren van een 
kampeerterrein, een badhotel en een gebied met zomerverblijven, zat men aan de westkant van het 
eiland ook niet stil. Daar ontstaat de nv ‘’De Holm’’, de uiteindelijke grondlegger van recreatiepark 
‘’Boomhiemke’’, nader belicht in de 2e detailstudie. Zelfs het kleine Ballum, dat historisch gezien geen 
schim meer was van het belangrijke dorp dat het in de tijd van de Cammingha’s was, wilde een 
graantje meepikken en richtte een stuk land in als camping Roosdûnen, een kleine camping met een 
kampwinkeltje en een kantine. Er werd zelfs wat ruimte vrijgemaakt voor bungalows, een nieuw type 
vakantiehuis dat na de oorlog zijn intrede had gedaan.149  
 
Zo bestaan er meer voorbeelden van pogingen om op nieuwe manieren gasten te herbergen. Daarbij 
werd men ook innovatiever. Het land waar nu bijvoorbeeld Klein Vaarwater ligt, op figuur 5.1 te zien 
ten zuidoosten van het eerste badhuis, was een drassig stuk duingebied. In de jaren dertig tot vijftig 
van de twintigste eeuw waren het de agrariërs, die in de wintermaanden met schop en kruiwagen 
het gebied ontgonnen om er een andere bestemming aan te kunnen geven. Eind jaren vijftig werd 
het duingebied bij Buren waterwingebied en de drie kampeerterreinen – nevenbedrijven van boeren 
Kienstra, Brouwer en Spoelstra – mochten niet in het waterwingebied blijven liggen. Daarop 
ontstond het plan om een nieuw kampeerterrein aan te leggen. Boeren brachten land in en kregen 
stemrecht over Klein Vaarwater. Bij de oprichting van de NV, die later een coöperatieve vereniging 
werd, ondertekenden 32 leden een erfpachtovereenkomst.150 Het tekent de flexibiliteit en de 
ondernemingszin van de Amelander boeren, die geen mogelijkheid onbenut lieten om zichzelf van 
een goed belegde boterham te voorzien.  

 
Gekeken naar de algemene ontwikkeling van het recreatielandschap op Ameland, valt er een tendens 
te bespeuren van een uitwaaiering van badtoerisme naar een verdeling tussen baden, genieten van 
de natuur, maar ook het ervaren van cultuur op het eiland. Het is die ontwikkeling die, samen met de 
gedeelde belangen die de verschillende dorpen hadden, worden uitgelicht in de detailstudies. Er 
volgens twee voorbeelden van recreatieve ondernemingen, die beide van groot belang zijn geweest 
voor de recreatie op Ameland.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
148 Ibidem, 30. 
149 https://www.roosdunen.nl/informatie/, laatst bekeken 20-04-2019. 
150 https://www.kleinvaarwater-ameland.nl/algemeen/over_klein_vaarwater, laatst bekeken 20-04-2019. 

https://www.roosdunen.nl/informatie/
https://www.kleinvaarwater-ameland.nl/algemeen/over_klein_vaarwater
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5.3 Detailstudies 
 

Studie 1: Duinoord 

 

 

 

 

 

 

: Kampeerterrein                                                                                                                                                                                                

:Zomerhuisgebied 

 

Figuur 5.6:  overzicht van huidige recreatievoorzieningen op Ameland, met in selectie Duinoord. Zuidoostelijk de 
aangrenzende zomerhuizen, gebouwd vanaf de jaren ’20 en 30’.  Bron: Provincie Fryslân. 
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Op de vorige pagina bevindt zich een weergave op de kaart met alle campings en aangewezen 

zomerhuisgebieden, met behulp van data van de Provincie Fryslân. De selectie geeft het duingebied 

weer waar men begin jaren ’20 van de 19e eeuw is begonnen met het opvangen van kampeerders. 

Eerst als uitbreiding van het bestaande badhotel, later als grootste camping van het eiland. De 

organisatie vond dusdanig succesvol plaats, dat het kampeerterrein in 1949 bijvoorbeeld al 30.000 

overnachtingen registreerde.151 Het gebied staat bekend als Duinoord. 

 

 

 

Figuur 4.7: Badhotel Nes boven en het nieuwe hotel, nadat bovenstaande in 1917 door de opkomst van de zee te onveilig 
was geworden. Bron: beeldbank Ameland. 

                                                             
151 Bakker (2002), 24. 



 
87 

 

 

Duinoord is ontstaan als uitbreiding van de badhotelvoorziening. Waar dit badhotel al afgebroken 

werd in het eerste kwart van de 20e eeuw (zie p.77), kwam er al gauw een groter hotel in de plaats. 

In de buurt van het hotel vond alle recreatie plaats; zoals eerder vermeld groeide er een wild palet 

aan zomerverblijven, waarbij er door het instellen van een strikter beleid uiteindelijk lijn kwam in de 

bouw van de zomerverblijven. Op onderstaande kaart valt goed te zien hoe er in de duinen een 

bepaald stratenpatroon ontstond, waarin elk zomerverblijf een naam kreeg, zodat duidelijk en 

overzichtelijk naar voren kwam wie waar verbleef. Hiernaast werden bepaalde eisen aan de 

woningen gesteld. Opvallend is, dat het gebied pal tegen de zeeduinen is aangelegd. Het tekent de 

beginperiode van de recreatie, waar de waarde van de zee de voornaamste reden was dat 

recreanten Ameland aandeden.  

 

 

 

Figuur  5.8: ingetekende kaart met de zomerverblijven op Duinoord uit 1937, toen de zomerhuisjesperiode op zijn grootst 
was. Bron: Blaak (1987), 52. 
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Figuur 5.9: zomerverblijf 'Mientje'', op de hoek van de ijsbaanweg en de badhuisweg. Bron: Beeldbank Ameland. 

In de periode 1940-1950 zet de groei van het kampeerterrein van Duinoord sterk door: in 1952 deed 

de stichting die het kampeerterrein beheerde een verzoek aan Rijkswaterstaat tot uitbreiding. Op de 

volgende pagina vind je een kaart met de toenmalige plattegrond van Duinoord en de uitbreiding die 

man wilde. Het valt op dat het om een uitbreiding in de richting van de zee gaat; men wilde een stuk 

pal tegen het badhotel annexeren en exploiteren. Rijkswaterstaat stemde gauw toe en Duinoord 

breidde uit.152 Het kampeerterrein had inmiddels al 4 secties.  

Een interessant gegeven is dat in de jaren dat na de oorlog de gemeente verantwoordelijk werd voor 

het beheer van het kampeerterrein. De dienst Domeinen werd in 1948 verboden zich nog langer te 

bemoeien met de verhuur en verstrekking van vergunningen. Geheel in de geest van de moralisering 

en de planmatigheid van de overheid, zocht de gemeente op haar beurt een geschikte huurder, die 

toezicht hield op het wel en wee van de kampeerders, veelal jonge gezinnen. De uiteindelijke 

winnaar werd de stichting Jeugdkampen. 153 Hier komt dus duidelijk naar voren dat de doelgroep die 

men wilde bereiken ofwel de jeugd was, ofwel jonge ouders die voor lering en vermaak naar het 

eiland waren getogen. Het opvoeden der maatschappij in zijn schoonste vorm. 

Als laatste detail van deze uiteenzetting is het uitlichten van de flexibiliteit van Duinoord. Duidelijk is, 

dat Duinoord eigenlijk een almaar uitbreidend recreatielandschap was, dat zich aanpaste aan de 

wensen van de tijd en de almaar groeiende stroom toeristen met gemak kon huisvesten, aangezien 

ze een goede relatie onderhield met het gemeentebestuur en daardoor gewenste uitbreidingen 

makkelijk kon aanvragen. Echter had men het wel te doen met de zee, die geen rekening hield met 

de wensen van de uitbaters. Begin jaren ’70, de periode waarin het economisch belang sowieso al 

                                                             
152 Blaak (1987), 74. 
153 Ibidem, 59. 
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meer weerstand kreeg uit de natuurhoek, moest Duinoord een groot stuk land afstaan aan 

Rijkswaterstaat, nadat dat stuk land werd bestempeld als een gebied met een  ‘Zeewerende 

functie’.154 Waar Duinoord altijd een groei haf gekend, kon het ook niets anders dan stukken land 

afstaan wanneer de natuur er op aandrong. 

Duinoord is kortom  een terrein dat de Amelander kenmerkt; dicht bij zee, gericht op het 

strandleven, dat wil groeien en economisch gewin najaagt, maar met respect voor de natuur. Als de 

zee dat een halt toeroept, dan is dat zo. Duinoord is het oudste en meest populaire vakantieoord dat 

het eiland kent, doordat er vanuit het geloof in sociaal recreëren wordt gewerkt. 

 

 

Figuur5.10: het kampeerterrein met gearceerd de gewenste uitbreiding. Bron: Blaak (1987), 74. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
154 Blaak (1987), 127. 
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Figuur 5.11: Luchtfoto uit 1965, waar duidelijk wordt hoe groot het aantal tenten is dat Duinoord kan herbergen. Aan de 
randen van het terrein de aangeplante bossen. Bron: Beeldbank Ameland. 
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Studie 2: Boomhiemke 
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In de tweede studie ga ik in op een andersoortige onderneming: Boomhiemke. Waar Duinoord 
uitvloeide uit de wens van de ondernemers om de voorzieningen van het badhotel uit te breiden, is 
Boomhiemke het antwoord op de vraag naar recreatie in de buurt van Hollum. Doordat dit gebied 
een stuk later ontwikkeld werd, ligt de nadruk hier niet op het sociale recreëren door middel van een 
groot kampeerterrein, maar is Boomhiemke een terrein vol caravans en bungalows en daarom echt 
een product van de Wederopbouwperiode. 
 
Boomhiemke is als volgt ontstaan: in de jaren na de Tweede Wereldoorlog was er aan de westkant 
van Hollum door de honderden meters afslag van de kust wederom kostbare grond verloren gegaan. 
In het zomerseizoen werd de stroom aan toeristen steeds groter en deels gestationeerd in de vorm 
van kampeerterreinen en zomerhuizen, veelal rond Nes. Omdat dit de Hollumers niet lekker zat en 
daarbij er vanuit de gemeente ook gestuurd werd op een grotere verdeling van het aantal toeristen 
op het eiland, komen er enkele middenstanders naar voren die een poging doen om een eigen 
recreatieterrein op te zetten. Eind jaren ‘50 sloten een aantal ondernemers een pacten en richtten 
Nv “de Holm” op: een vennootschap waarin de agrariërs Lublink en van der Laag, de schilder Gerrit 
Visser en de kruidenier Henk Engels deel van uitmaakten. Zij werden vergezeld door de stoffeerder 
Jan de Jong, de twee Pieten Faber (de één een loodgieter en de ander een  timmerman) en Jan Faber, 
een broer van Piet. 155 Toentertijd waren dit mannen met daadkracht en denkers in mogelijkheden. 
Ze staken er zelf geld (geleend) in, maar hoopten er tegelijkertijd ook later aan te verdienen. De 
keuze viel op een stuk land aan de noordzijde van Hollum, voorheen de Tonneduinen genoemd. Het 
slimme van deze vennootschap was dat er vanuit elk beroep iemand kon bijspringen: eentje bouwde 
de bungalows, de ander schilderde, allemaal in de geest van de onderneming en met nieuwe 
materialen. Na een paar jaar verrezen er al ongeveer 40 bungalows.156 De bungalows werden 
particulier verkocht aan Amelanders, die ze op hun beurt weer konden verhuren. De opzet is dus veel 
kapitalistischer dan Duinoord.  
 
Het verschil met een terrein als Duinoord zit hem ook vooral in de doelgroep die aangeboord diende 
te worden. Waar Duinoord inzette op jonge gezinnen en een opvoedende rol voor haar beheerders 
zag weggelegd, richtte Boomhiemke zich meer op zaken als de cultuur van Ameland. De inzet was 
een hogere klasse toeristen, die niet enkel voor de zee kwamen, maar ook voor het beschermde 

                                                             
155 Mondelinge informatie ‘Oudt Ameland’’. 
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dorpsgezicht van Hollum en bijvoorbeeld een bezoek aan de vuurtoren, die opengesteld werd voor 
publiek. Doordat de bungalows particulier verhuurd werden, waren ze ook duurder om te huren. 
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Figuur 5.12: luchtfoto’s van de ontwikkeling van het cultuurland, dat opgekocht werd en ontwikkeld werd tot 
recreatielandschap Boomhiemke. Bron: KLM Aerosol. 
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Hoofdstuk 6: Conclusies en aanbevelingen 

6.1 Algehele conclusie 
 
De recreatiegeschiedenis is in de Nederlandse wetenschappelijke wereld een sterk 
onderbelichte discipline. Het meeste onderzoek naar dit onderwerp is theoretisch van aard 
en spitst niet toe op een specifiek onderzoeksgebied. Veel onderzoek is ofwel heel algemeen van 
aard, of juist uitgevoerd door een fanatieke hobbyist. Dit bood een interessante uitdaging 
voor deze masterscriptie. Ik heb geprobeerd de historische ontwikkeling van de relatie 
tussen de recreatie en het landschap te onderzoeken aan de hand van voorbeelden uit de praktijk. 
Centraal stond de ontwikkeling van het recreatielandschap Ameland, vanaf de eerste aanzet tot 
toerisme in 1852, tot aan 1980, waarin de meeste ontwikkelingen in elkaar over gaan lopen. Vanuit 
de studie heb ik gebruik gemaakt van een interdisciplinaire aanpak, waarbij het landschap als een 
palimpsest benaderd wordt . De belangrijkste methoden hierbij waren literatuuronderzoek, 
archiefonderzoek, cartografie en enkele gesprekken met ingewijden. 
 
Het ontstaan van de verblijfsrecreatie op Ameland verloopt gelijk aan de ontwikkeling van een 
badplaatsencultuur, zoals die vanuit Engeland naar het Europese vasteland overwaaide. Men kreeg, 
naarmate men meer waarde hechtte aan vrije tijd en de mobiliteit versterkte, meer verlangen om 
naar een aards paradijs te vertrekken om daar even los te raken van de dagelijks beslommeringen. 
Waar Ameland startte als een tweederangs Norderney, ontstond er al snel een beweging van zowel 
gegoede burgerij als jongelui, die allen naar Ameland toogden om er op hun eigen manier te 
recreëren. 
 
De ruimtelijke ontwikkeling van de verblijfsrecreatie van Ameland is globaal op te 
delen in drie fasen. De beginfase liep van 1852 tot 1902. In deze periode was de 
verblijfsrecreatie zeer gering en strandden meerdere pogingen om een badhotel te laten renderen. 
In de tweede fase tussen 1902 en 1940 begon de 
verblijfsrecreatie zich te ontwikkelen in het uiterste noorden van eiland, bij een badhotel dat 
eindelijk kon blijven bestaan, zij het in verschillende groottes en op verschillende locaties. De 
uitvalsbasis bleef echter het dorp Nes, het dorp waar de boot aanmeerde en de weg naar het 
Noordzeestrand startte. Nes had tot aan de jaren 30’ zo goed als het monopolie op de recreatie van 
Ameland.  Vanaf 1945 komt er een vanuit de overheid strenger gestuurd beleid ten opzichte van de 
recreatie, waarbij het landschap bij Nes niet enkel meer voldoet. Vanaf deze jaren worden er meer 
initiatieven opgericht, waarbij er niet enkel meer op de kampeerder wordt gemikt, maar richt het 
vizier zich ook op de iets hogere klasse, die dan alleen maar tot een paar villa’s in de duinen bij Nes is 
gekomen. 
 
In de vormende fase van het recreatielandschap op Ameland is de bereikbaarheid van het eiland van 
doorslaggevend belang geweest voor het succesvol laten landen van toerisme.  
Het merendeel van de bevolking had daarnaast in eerste instantie geen liquide middelen om op 
vakantie te gaan. Enerzijds hadden zij geen vrije dagen en geld en anderzijds beschikten zij niet over 
een auto. Het kenmerkt wederom het verschil met een kampeerterrein als Duinoord en een 
bungalowpark als Boomhiemke. 
 
In de periode tussen 1950 en 1980 ontstond  er een explosieve groei van het aantal toeristen  
door een samenspel van verbeterde bereikbaarheid, marketingstrategieën en de 
groei van het aantal trekpleisters. Naast het zeewater wordt er ook vol ingezet op natuur en cultuur. 
Door de schaalvergroting bleek het vrije beleid van de overheid niet langer mogelijk. Uit bescherming 
van het landschap mengde de overheid zich sterk in de 
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landschappelijke ontwikkeling. Echter zijn de Amelanders vrij geweest in de ondernemingen die zij 
startten, veelal door eilanders zelf opgericht en opgewerkt tot recreatieterrein. De invloed van de 
recreatie op het landschap was tot 1930 verwaarloosbaar, op Nes na. Toch ontstaan er geleidelijk 
steeds meer plaatsen in het landschap gericht op recreatie, waarbij het brood wordt verdiend aan 
het landschap, dus er altijd in het belang van het landschap wordt gedacht. De Amelander identiteit 
wordt als product gekenmerkt en dat stimuleert nu juist ook de aantrekkingskracht van het eiland. 
Het enige wat zou kunnen gebeuren, is dat het eiland ten onder gaat aan zijn eigen succes op het 
gebied van recreatie.  
 
 

6.2 Aanbevelingen voor nader onderzoek 
 
Deze scriptie was een eerste overzicht naar de ontwikkeling van het recreatielandschap 
van de Wadden, maar met in het bijzonder Ameland. Dit biedt perspectief voor nader onderzoek 
naar de andere Waddeneilanden, niet in de eerste plaats de Nederlandse Wadden, maar ook de 
relaties en overeenkomsten met Duitsland en Denemarken. Het onderzoek is veelal gefragmenteerd. 
Daarnaast beslaat deze scriptie een beperkte periode en een beperkt onderzoeksgebied en 
onderwerp. De invloed van de recreatie is na 1980 aanzienlijk veranderd door 
bijvoorbeeld de steeds grotere invloed van de marktwerking. Dat behandel ik niet doordat daar 
intensiever onderzoek voor nodig is. Een onderzoek naar de recreatieve ontwikkelingen na 1980 is 
dan ook aan te bevelen, zeker in het licht van alle problematiek die op de wadden neerdaalt op het 
gebied van druk. Hierbij zou eventueel een onderzoek naar de toekomst van de recreatie gedaan 
kunnen worden; toerisme is alsmaar in ontwikkeling en staat voor nieuwe uitdagingen. 
 
Daarnaast bleef deze scriptie redelijk aan de oppervlakte van de historische ontwikkeling 
van de relatie tussen de recreatie en het landschap. Een diepteonderzoek voor de 
verschillende perioden en deelonderwerpen zou meer kennis kunnen opleveren. Dit zou bijvoorbeeld 
een breder inzicht geven in de manier waarop buitenstaanders de lokale beeldvorming en 
het beleid beïnvloeden. Is er wel een tweespalt tussen eilanders en de beleidsmakers van het 
vasteland?  
 
Een vergelijkende studie tussen Waddeneilanden is ten zeerste aan te raden. Op dit 
moment bestaan er daarnaast überhaupt weinig theorieën of modellen voor het Nederlandse 
recreatielandschap. Door een aantal regio's met elkaar te vergelijken kunnen de 
geslaagde en minder geslaagde beleidsstrategieën naast elkaar gelegd worden. Dit zou 
kunnen leiden tot een overkoepelend model of een theorie, waarin positieve en negatieve 
gevolgen worden aangegeven. Dit zou in de toekomst een basis kunnen bieden voor een 
duurzaam beleid. Dat is er nu simpelweg niet, doordat we nog volop in ontwikkeling zijn en er 

wellicht te dicht opstaan. Recreatie is een nieuwe term, die vaak meer vragen dan antwoorden met 

zich meebrengt. 
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