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21 maart 2007
“Gien luciferstokje te fiene”
BUREN – Het strand bij Buren is brandschoon. “Gien luciferstokje
meer te fiene,” zegt Rijkswaterstaat kantonnier Dirk Visser over
het strand waar het gisteren nog bezaaid lag met balken en
planken. Om half negen in de ochtend rijdt hij met de RWS auto
ter inspectie over het strand ter hoogte van de Hon. Geen auto’s,
geen mensen. Alleen maar vogels, een heldere zon en een
prachtige wolkenlucht, meldt Visser.
De springvloed van dinsdag op woensdag heeft geen schade
aangericht. Het water is weliswaar hoog geweest maar heeft niet
aan de duinen geknabbeld. De vloed heeft het zeewier aan de
duinvoet gedropt. Rijkswaterstaat ruimt een dezer dagen het
aanspoelsel op door het onder het zand van de duinvoet te
schuiven.
Even was er gisteravond sprake van een nieuwe zending hout.
Geen balken maar platen zouden naar het strand drijven. Dirk
Visser heeft er nog niets van gemerkt “Het is hier brandschoon,”
zegt hij over het strand ten oosten van Buren. Visser vermoedt
dat de wens de vader van de gedachte is geweest.“Ik denk dat
iemand gezegd heeft: ‘En nu de dakplaten nog, dan kunnen we
een huis bouwen’.”
21 maart 2007
Scherpe mosterd
HOLLUM – Kinderen van groep 7 en 8 van basisschool De Schakel
in Hollum bezoeken op de extra maaldag op dinsdag 20 maart de
molen De Verwachting. De molen heeft dinsdag een mosterd
maaldag. De wieken draaien rap, de wind is stevig. Molenaar Jan
Pattje vertelt over de mosterdmaalderij. Alle kinderen mogen een
lepeltje huisgemaakte mosterd proeven. Ze doen dat gretig en
likken het gele goedje van het plastic roerstokje. “Scherp. Het is
scherpe mosterd,” zegt Charlotte (12) over de mosterd die uit
drie soorten mosterdzaad wordt gemaakt.
Meester Jaap de Boer begeleidt de kinderen van zijn twee
groepen. Twee jaar geleden was hij hier ook met zijn leerlingen.
“Maar je kunt wel elk jaar. Het is prachtig.”
20 maart 2007
Hoät op strân >>vervolg
Picknicktafel of paardenstal
BUREN - Zondag verloor een kustvaarder 1000 kuub hout en
dinsdag spoelde daarvan 600 kuub op Ameland aan. Tussen de
zestig en honderd voertuigen bestormden het strand. De politie
stond bij strandpaviljoen De Heksenhoed het verkeer te regelen.
Honderden mensen liepen tussen paal 20 en 24 te genieten van
deze onverwachte traktatie.
Het was druk in De Heksenhoed.
Publiek stond met de neus tegen
de ramen gedrukt om te kijken
hoe de trekkers en auto’s de
strandopgang namen. Sommige
voortuigen bleven steken in het

http://www.persbureau-ameland.nl/01nieuwslang.htm

21-3-2007

Persbureau Ameland

pagina 2 van 3

rulle zand. Het Heksenhoed
publiek juichte bij elke mislukte en elke gelukte poging.
Piet Metz, de jutter uit Buren,
was dinsdagochtend om kwart
voor vijf al op het strand te
vinden. De hele dag sleepte hij
met balken en planken. Om half
zes ’s avonds spuit hij eindelijk de
trekker schoon waarmee hij de
aanhangwagens vol hout van het
strand reed. Hij is moe. “Ik kan
nou wel slapen,” zegt hij. Wat Metz met de stapel hout die achter
zijn huis ligt gaat doen weet hij nog niet. Maar de jutter is een
tevreden man. Hij heeft deze dag genoten.
Overal op het eiland zijn de
trekkers met aanhanger en auto’s
met karretjes te zien. In diverse
tuintjes liggen de balken
opgestapeld. Morgen worden ze
schuin tegen gevels geplaatst
zodat het zoute water er uit kan
regenen. Of de balken daarna
verdwijnen in picknicktafels dan
wel paardenstallen daar wordt nog een nachtje over geslapen.
20 maart 2007
Hoät op strân >>vervolg
BUREN - Het strand ten noordoosten van Buren ligt over een
lengte van vier kilometer vol vurenhouten balken die in de nacht
van maandag 19 op dinsdag 20 maart zijn aangespoeld. Jutters,
politie en ambtenaren van gemeentewerken bevolken het strand.
De jutters bergen de balken. De politie en de ambtenaren
registreren de jutters en de kentekennummers van hun auto’s en
maken foto’s van de buit. De jutters mogen het hout pas
afvoeren na registratie.
De strandvonder, burgemeester
Albert de Hoop, laat het allemaal
in een logboek noteren. De Hoop
is niet aanwezig maar heeft alles
volgens de regels van de wet op
de strandvonderij onder controle.
De strandvonder van Ameland is
voor overleg op het buureiland
Schiermonnikoog. Daar is het
rustig. Geen hout te zien en geen jutterkoorts op het
gemeentehuis en bij de Schiermonnikogers.
De eigenaar van de partij hout heeft zich nog niet gemeld. Zodra
die bekend is worden er afspraken gemaakt met de jutters. Het is
gebruikelijk dat zij 10% van de waarde van de goederen aan
vindersloon ontvangen.
Het hout dat uit zee wordt gehaald wordt door de douane
geregistreerd. Over het hout dat via bootjes wordt ingebracht
moeten invoerrechten worden afgedragen. De bergers kunnen
vervolgens bergingsloon vragen aan de eigenaar. De balken die
van het strand worden gehaald zijn vrij van invoerrechten. De
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douane taxeert en registreert. Op Ameland is dit werk uitbesteed
aan de politie en de ambtenaren van gemeentewerken. De
douane is zelf niet op het strand aanwezig.
Burgemeester de Hoop heeft de strandvondsten gemeld bij de
Commissaris van de Koningin. De eigenaar van de partij hout kan
zich melden bij de provincie, op het gemeentehuis of bij de politie
van het eiland.
20 maart 2007
Hoät op strân
BUREN - Er ligt zo verschrikkelijk
veel hout op strand, dat
loonbedrijf Nagtegaal al zijn
materieel heeft ingezet om het te
bergen. Het is meer dan RWS
man Dirk Visser ooit in zijn 50
jarige loopbaan heeft gezien.
Tussen paal 20 en de Hon ligt het
strand vol met vurenhout. “Heel
Zweden ligt op het strand,” zegt
Visser en heel Ameland is weer bezeten van de jutterskoorts.

Foto's Dirk Visser
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