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JUTTERSVERENIGING AMELAND (300 leden) 
 
Al bijna een kwart eeuw is de vereniging een belangenbehartiger van het recreatief 
medegebruik van het strand, zoals door jutters en vissers (hengel, staandwant, garnalen 
kruien, mossels en oesters rapen, e.d.) 
 
Mede door de tot stand koming van de vereniging en door goede afspraken te maken met 
de gemeente Ameland is het in 1991 gelukt om het berijden van het strand met 
motorvoertuigen te behouden voor eilanders in de periode 15 september - 1 mei. 
 
Activiteiten: 
Er is met enige regelmaat contact met de verschillende terreinbeheerders. 
 
Elk jaar houd de vereniging in juni een grote strandschoonmaak,  
er wordt dan in één avond zo’n 20 km strand opgeruimd.  
 
Door de steun en medewerking van de gemeente Ameland heeft de vereniging de 
beschikking over twee KIMO-aanhangwagens, waarmee de leden het hele jaar door 
gedeeltes van het strand kunnen opruimen. Ook in de periode van 1 mei - 15 september is 
het toegestaan met deze aanhangwagens het afval van het strand te verwijderen. De beide 
aanhangwagens zijn permanent beschikbaar en staan in Hollum en Buren en zijn door leden 
het hele jaar door te gebruiken ten bate van een schoon strand. 
 
Jaarlijks, in de voorjaarsvakantie (5 dagen), ondersteunt de vereniging de milieujutters 
(30-40 personen) van Hostel Stayokay Ameland. Dit bestaat uit vervoer van de deelnemers 
(Feugelpôlle t/m De Hon), begeleiding, het verzamelen en afvoeren van het afval en het 
transport van de catering. 
 
Jaarlijks, begin augustus, verleent de vereniging zijn medewerking aan de ‘Boskalis Beach 
Cleanup Tour’ (1 dag) van stichting “De Noordzee”. Dit bestaat uit het vervoer van de 
deelnemers, begeleiding en het afval verzamelen en afvoeren.    
 
Regelmatig met leerlingen van scholen een gedeelte van het strand opruimen. Hierbij wordt 
voorlichting gegeven, beleiding en het afval verzamelen en afvoeren. 
 
Door lid te worden vande “Juttersvereniging Ameland” steun je de activiteiten, waardoor 
Ameland één van de schoonste stranden van Nederland heeft. 
 
De contributie is € 5,- per jaar.  
 
Meld je aan! 0519-554719 / 06-23462197 / pj.borsch@gmail.com 
 
 
                                           http://juttersverenigingameland.nl/ 
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