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1.Inleiding 
 
Aanleiding 
Een van de speerpunten binnen de portefeuille cultuurhistorie van de Waddenacademie is het 
onderzoek naar de aard, de omvang en de ontwikkeling van de zogeheten gentrificatie op de 
eilanden. Gentrificatie is niet een fenomeen dat louter speelt in de stedelijke context, maar ook in 
niet-stedelijke gebieden blijkt het voor te komen. In de Waddencontext zijn de Duitse 
Waddeneilanden als Sylt en Norderney daar ‘spraakmakende’ voorbeelden van. De vrees is dat ook 
op de Nederlandse Waddeneilanden sprake is van selectieve migratieprocessen, getuige 
krantenberichten die de vraag oproepen of het met name welvarender mensen zijn die zich vestigen 
op de eilanden (bv. Vlieland – ‘Vliebiza’), terwijl mensen met een krappere beurs ‘gedwongen’ 
worden te vertrekken. 1 

Daarnaast zijn er ontwikkelingen op toeristisch-recreatief gebied die aanleiding tot zorg geven. Ze 
spelen vooral langs en in de buurt van de kust en dus ook in het Waddengebied, met name op de 
Waddeneilanden. Zo valt er (op het oog) een verschuiving waar te nemen in het aanbod van 
verblijfsaccommodaties: van goedkoper (tenten en caravans) naar duurder (hotelaccommodaties en 
duurdere appartementen). Ergo: voor een verblijf op een van de eilanden zal de beurs van de toerist 
beter gevuld moeten zijn dan in het verleden. Dat beeld wordt bijvoorbeeld ook bevestigd door het 
aanbod op de schepen van Doeksen van dag arrangementen (boot plus fiets) naar Vlieland en 
Terschelling voor € 27,50, met als bijzondere aanbeveling dat zo’n reisje van een dag, het gevoel 
geeft een week weg te zijn geweest. Veel zomerhuizen in de duinen zijn inmiddels in handen 
gekomen van rijke(r)(e)n, die zulke accommodaties uitsluitend voor eigen gebruik hebben en niet 
meer verhuren. Gevolg is niet alleen dat ze slechts enkele weken per jaar bezet zijn, maar daarmee 
bovendien omzetverlies voor de middenstand op de eilanden met zich meebrengen. Daarnaast lijkt 
de bezoekerspopulatie van grootschalige evenementen op de eilanden zoals Oerol (Terschelling) of 
Into the Great Wide Open (Vlieland) van samenstelling te veranderen: van jonge, kamperende 
alternatievelingen naar pensionado’s en goedbetaalde, hoogopgeleide tweeverdieners in luxere 
accommodaties. Kortom ook op recreatief gebied lijken de Waddeneilanden net als bij het wonen 
steeds meer het exclusieve domein te worden van een kleine groep hoogopgeleide, welvarende 
mensen. 

In de onder auspiciën van de Waddenacademie door Telos (Universiteit van Tilburg) verrichte studie 
Migratiedynamiek op de Waddeneilanden naar processen van gentrification op de Nederlandse 
Waddeneilanden hebben we ons in eerste instantie geconcentreerd op de vraag of er sprake is van 
selectieve migratieprocessen.2 De onderzoeksresultaten hebben deze vraag op het eerste gezicht 
bevestigd. Immers als gekeken wordt naar de (gecorrigeerde) verhuisdynamiek geldt dat degenen 
die vertrekken relatief vaker behoren tot het laagste inkomenskwartiel dan degenen die komen. Een 
tweede aanwijzing die op bevestiging van de selectieve migratiehypothese lijkt te wijzen zit hem in 
de hoge gemiddelde verkoopwaarde van de koopwoningen op met name Vlieland en 

 
1 https://www.omropfryslan.nl/nieuws/1013235-onderzoek-naar-migratie-waddeneilanden-vlibiza-
voor-oude-rijkelui 
2 John Dagevos, Sanne Paenen, Ellen Dingemans, Fenna Bijster (2020), Migratiedynamiek op de 
Waddeneilanden, Waddenacademie. Zie: 2020-08_Migratiedynamiek_op_de_Waddeneilanden.pdf 
(waddenacademie.nl) 

https://www.omropfryslan.nl/nieuws/1013235-onderzoek-naar-migratie-waddeneilanden-vlibiza-voor-oude-rijkelui
https://www.omropfryslan.nl/nieuws/1013235-onderzoek-naar-migratie-waddeneilanden-vlibiza-voor-oude-rijkelui
https://www.waddenacademie.nl/fileadmin/inhoud/pdf/04-bibliotheek/2020-08_Migratiedynamiek_op_de_Waddeneilanden.pdf
https://www.waddenacademie.nl/fileadmin/inhoud/pdf/04-bibliotheek/2020-08_Migratiedynamiek_op_de_Waddeneilanden.pdf
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Schiermonnikoog. Een verkoopwaarde die ver ligt boven het Nederlandse gemiddelde en die, als het 
gaat om Vlieland, de afgelopen jaren ook nog eens sterk gestegen is. Huizenprijzen die per definitie 
een zekere vorm van selectiviteit van instroom tot gevolg zullen hebben.  

De studie Migratiedynamiek op de Waddeneilanden schetst een beeld van eilanden waarvan de 
bevolking relatief vermogend is. Het beeld van zeer welvarende eilanden, maar bovenal van fijne 
plekken om te wonen en (recreatief) te verblijven, is niet een beeld dat van de een op de andere dag 
is ontstaan. Het is de resultante van een geleidelijk veranderingsproces dat al veel eerder is gestart 
en dat zich zeker sinds het einde van de recessie met diezelfde geleidelijkheid heeft doorgezet. De 
vraag is waar dit geleidelijke proces uiteindelijk in resulteert. Een paradijs dat slechts voor een 
selecte groep bereikbaar is? 

Tegelijkertijd moeten we voorzichtig zijn met het trekken van te snelle conclusies als het gaat om het 
vraagstuk van selectieve migratie. Immers de inwoners van de Waddeneilanden zijn tamelijk 
honkvast zoals in de studie is vastgesteld. Verder stelden we vast dat de Waddeneilanden geen 
exclusieve wooneilanden zijn. Er is meer dan voldoende werk op de eilanden, getuige ook de lage 
werkloosheidscijfers en het relatief geringe aantal mensen in uitkeringssituaties. De totale omvang 
van de werkgelegenheid op de eilanden is groter dan die van de eigen beroepsbevolking. Verder 
hebben de Waddeneilanden  vooral onder invloed van de krachtige groei van de toeristische sector 
in de voorbije jaren een sterke groei van de werkgelegenheid gezien. Die heeft er mede toe geleid 
dat de eilanden niet alleen eerder uit de economische recessie zijn geklommen, maar ook dat er 
sinds die periode sprake is van een positief vestigingsoverschot. Een deel van de groep die zich op de 
eilanden heeft gevestigd, is er naar toe gekomen om er (gedurende kortere of langere tijd) te 
werken. Gezien de aard van het werk (in de toeristische sector) en de leeftijd van de nieuwkomers 
(relatief jong) is het logisch dat zij tot de lagere inkomensgroepen behoren. Het is ook de groep die 
een fors deel van de verhuisdynamiek voor haar rekening neemt, maar het is bovendien de categorie 
die als starters op de woningmarkt moeite hebben daar een plekje te vinden, zeker als de 
huizenprijzen verder stijgen. 
 
Willen we de hypothese van selectieve migratie verder onderbouwen dan zullen we, aanvullend aan 
het bevolkingsonderzoek, ook moeten kijken naar de ontwikkelingen in de recreatieve sector (de 
veruit belangrijkste werkgever op de eilanden) en op de woningmarkt. Het betreft samenhangende, 
elkaar deels versterkende ontwikkelingen. Dan gaat het om zaken als de ontwikkeling van de 
recreatieve werkgelegenheid en de verschuivingen in de structuur daarvan, zoals een 
nieuw/veranderend aanbod van recreatieve activiteiten en accommodaties. Een ontwikkeling die 
nauw samenhangt met ontwikkelingen op de woningmarkt, zoals nieuwbouw, verbouw, 
prijsontwikkeling, tweede woningbezit, onttrekken van woningen voor reguliere bewoning en het 
‘herbestemmen’ tot vakantiewoning etc. Uitmondend in beantwoording van de vraag of al deze 
ontwikkelingen zullen leiden tot verdringing van recreanten met een smallere beurs en uiteindelijk 
tot paradijselijke Waddeneilanden die slechts voor een selecte groep bereikbaar en betaalbaar zijn. 

Het vervolg 
De neiging was om, tegen de achtergrond van het bovenstaande, direct een vraagstelling te 
formuleren en een onderzoeksvoorstel  te maken, gericht op het in kaart brengen van de 
ontwikkelingen op de recreatieve- en woningmarkt op de Waddeneilanden. In plaats daarvan  
hebben we eerst een beknopte verkennende voorstudie verricht onder de bestuurders van de 
eilanden. Een quick scan naar hoe zij aan kijken tegen de geschetste problematiek en waar het 
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vervolgonderzoek zich naar hun mening op zou moeten richten. De aanleiding voor deze vragen-
inventarisatie, vanuit een bestuurlijk eiland perspectief, was dat de eilandbestuurders bij de 
presentatie door Meindert Schroor van de uitkomsten van Migratiedynamiek op de 
Waddeneilanden in november 2020 aangaven zeer ingenomen te zijn met de studie. Maar ze gaven 
ook aan dat ze graag in een eerdere fase betrokken hadden willen worden. We hebben deze 
suggestie ter harte genomen en de eilandbestuurders van meet af aan bij deze voorverkenning 
betrokken, waarvan deze notitie het verslag is. Bijlage I bevat informatie over de personen met wie 
gesproken is. Met de gekozen aanpak slaan we twee vliegen in een klap. In de eerste plaats kunnen 
we het vervolgonderzoek sterker richten op de eilander beleidsbehoeften. Daarmee zijn we ook 
meer verzekerd dat met de resultaten iets gedaan gaat worden. Bovendien zijn we hiermee 
verzekerd van medewerking voor de uitvoering van het onderzoek. De toegang tot informatie, 
sleutelpersonen met wie gesproken zou moeten worden is daarmee een stuk eenvoudiger 
geworden. De vraaggesprekken zijn gevoerd aan de hand van de in bijlage II opgenomen lijst met 
vragen. Naast de itemlijst en het onderzoeksrapport Migratiedynamiek op de Waddeneilanden 
heeft ook een artikel uit Noorderbreedte over de koop door Roompot van eerst camping 
Boomhiemke en later van vakantiepark Ambousen op Ameland als input gediend voor de 
vraaggesprekken. (Bijlage III) Dit artikel illustreert wat de invloed van ‘vreemd’ kapitaal met het 
toerisme op de eilanden doet. Zie: https://noorderbreedte.nl/2021/06/30/groot-geld-koopt-
ameland/. 

In de gesprekken met de eilandbestuurders is tevens aandacht gevraagd voor de Waddenbalans en 
met name wat deze zou kunnen betekenen voor hun strategische besluitvorming bijvoorbeeld in het 
kader van de te ontwikkelen omgevingsvisies. In principe is er een akkoord op de Waddenbalans. 
Provincies zijn op zoek naar de financiering van het vervolg. Het kan geen kwaad om via de 
gesprekken met de eilandbestuurders nog eens te laten onderstrepen wat de strategische 
meerwaarde is van het instrument.  

  

https://noorderbreedte.nl/2021/06/30/groot-geld-koopt-ameland/
https://noorderbreedte.nl/2021/06/30/groot-geld-koopt-ameland/
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2. Wat laten de interviews zien? 
In de gesprekken wordt door eilander bestuurders en ambtenaren voortdurend benadrukt dat de 
eilanden van elkaar verschillen qua grootte, historie, afstand tot de wal etc. Tegelijkertijd laten de 
interviews ook zien dat als het gaat om vraagstukken die verband houden met (de impact van) het 
toerisme en met huisvesting er zeer grote overeenkomsten zijn. Een aantal rode draden uit de 
gesprekken. 

• De toenemende massaliteit van het toerisme en het veranderend karakter van het toerisme 
schuren met het eilandgevoel en met de traditionele waarden – natuur, cultuur, rust, 
sportiviteit – waar de eilanden voor staan. Waarden die ook nadrukkelijk verbonden zijn met 
de status van Unesco Werelderfgoed. Een spanning die zondermeer bestaat voor een 
toeristisch aantrekkelijke regio, ook als je alleen maar je unieke positie als Werelderfgoed 
promoot en jezelf eerst en vooral richt op toeristen die daarvoor komen.  
 

• De Corona pandemie heeft er zeker toe bijgedragen dat in de voorbije twee jaar andere 
toeristen naar de eilanden zijn gekomen dan de traditionele. In het gesprek met 
vertegenwoordigers van de gemeente Ameland wordt het door hen als volgt verwoord: “In 
plaats van de traditionele rust- en stiltezoekers zijn het de zon- en zee-aanbidders en de 
wintersporttoeristen die naar het eiland trekken. Zij kiezen noodgedwongen voor de 
Wadden omdat een reis naar het buitenland er vanwege de maatregelen niet inzat en ze zijn 
veeleisender en luidruchtiger en gedragen zich nog niet als liefhebber van de 
Waddeneilanden. Die nieuwe gast is niet gewend aan de situatie op het eiland en gedraagt 
zich daarnaar. Ze crossen met scootertjes door de duinen, gaan claxonnerend en 
schreeuwend door het dorp, steken zeldzame planten uit met het idee ze thuis in de tuin te 
planten en zijn soms erg ongeduldig op de terrassen. De nieuwe gast ontbeert de voorkennis 
van de waarden van het eiland en de omgang met de natuur.”  
 

• We zien dan ook dat op verschillende eilanden beleid ontwikkeld wordt dat een dam moet 
opwerpen tegen bovengenoemde ontwikkelingen. Zo is Ameland afgelopen zomer de 
campagne gestart Welkom in onze wereld, waarin op een positieve en humoristische wijze 
de nieuwe toerist informatie wordt aangereikt om tot meer gepast gedrag te komen. 
Schiermonnikoog heeft ook in 2021 zijn 10 pijlers voor het toeristisch beleid geformuleerd 
waarvan de eerste luidt: Het beschermen, beleven en benutten van de kernwaarden van 
Schiermonnikoog: Rust, Ruimte, Natuur en Authenticiteit. Het nieuwe toeristische 
toekomstplan van Texel Texel in balans. Naar een authentiek, duurzaam en gastvrij eiland, 
dat op 22 september 2021 is aangenomen door de gemeenteraad, heeft als ambitie 
geformuleerd “Voor 2030 streven we naar toerisme en recreatie dat waarde toevoegt en 
onderscheidend is voor de Texelse samenleving. Texel heeft haar geliefde karakter, met haar 
eigen identiteit en uniciteit, behouden en zelfs duurzaam verbeterd. Texel is een fijn eiland 
waar het heerlijk is om te wonen, te werken en gastvrij bezoekers te ontvangen”. Het plan 
biedt de gemeente zelfs de mogelijkheid om in kwantitatieve zin de toeloop naar het 
eiland te beperken. De groei van de toeristische sector op het eiland moet worden geremd. 
De gemeente wil dat bereiken door in te zetten op kleinschalige faciliteiten, voor een 
beperkt aantal toeristen. Bovendien wil Texel beter zicht op de aantallen toeristen die op 
het eiland overnachten, en daar - als het de spuigaten uitloopt - een maximum voor kunnen 
instellen. Jaarlijks wordt er 4,1 miljoen keer overnacht op Texel. Dat betekent dat er iedere 
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nacht gemiddeld 11.232 toeristen op Texel overnachten. Twee-derde van de circa 14.000 
Texelaars vindt dat te veel.   
 

• Waar het gaat om de impact van het toerisme maken de interviews ook de paradox 
zichtbaar tussen het toerisme als bron van welvaart én als bron van aantasting van het 
leefklimaat van de eilandbewoner. Het toerisme zorgt aan de ene kant voor welvaart, 
inkomen. Zorgt voor een voorzieningenstructuur die in kwantitatieve en kwalitatieve zin veel 
beter is dan van wat verwacht zou mogen worden bij gemeenten van de omvang van de vijf 
eilandgemeenten. Tegelijkertijd zorgt het toerisme ook voor aantasting van het woon- en 
leefklimaat van de eilandbewoners. Dit levert ook spanning op tussen zij die van het 
toerisme afhankelijk zijn en de druk op het woon- en leefklimaat voor lief nemen en zij die 
daar minder van afhankelijk zijn en in het geweer komen tegen die aantasting. Een tweetal 
willekeurige voorbeelden. Het dagtoerisme, een ontwikkeling die al voor de 
coronapandemie gaande was, wellicht als alternatief voor het steeds duurdere 
verblijfstoerisme, is sterk gegroeid. Daarmee is de drukte op de eilanden toegenomen en 
staat de rust onder druk. Plaatselijk (Texel) wordt bovendien geklaagd over een toename 
van het aantal verkeersbewegingen met funvoertuigen (bv. ‘tuktuks’) over het eiland. 
Daarbij komt dat het toeristenseizoen inmiddels tot vrijwel het gehele jaar verlengd is en 
derhalve het gehele jaar drukte en druk op de natuur met zich meebrengt op de eilanden. 
De traditionele stille tijd is er vrijwel niet meer bij.  
 

• Deels in samenhang met de groei van het toerisme zien we ook investeringen van ‘vreemd’ 
niet eiland gebonden kapitaal in vastgoed dat zich minder lijkt aan te trekken, zo is de vrees, 
van de traditionele waarden van eilanden. Het meest duidelijk is dit wellicht op Ameland te 
zien, of in ieder geval in het oog springend, waar Camping Boomhiemke sinds 2014 
eigendom is van Roompot (die geen lid meer is van de plaatselijke VVV ter illustratie van   
het gebrek aan betrokkenheid). Met de overname door Roompot kwam de overgang  van 
camping naar vakantiepark in een stroomversnelling. De caravanhouders moesten 
verdwijnen en plaats maken voor luxere vakantiewoningen. Een ontwikkeling waar Ameland 
overigens niet uniek in is. Overal aan de Nederlandse kust is sprake van 
‘verroompottisering’. Vanuit economisch oogpunt geldt ook hier dat deze ontwikkeling voor 
de eilander middenstand en horeca niet persé verkeerd is. Immers de nieuwe toeristen zijn 
koopkrachtiger, besteden meer. De caravanhouders namen vaak hun eigen spulletjes mee. 
Vanuit sociaal, maar ook vanuit ecologisch oogpunt is het een ander verhaal. Voor de 
caravanhouders, vaak mensen die al decennialang naar Ameland kwamen en inmiddels een 
sterke binding hebben met het eiland en waar het eiland voor staat, is het een ramp. Ook 
ecologisch brengt de overgang grote risico’s met zich mee. Een ander type toeristen, ander 
gedrag, meer druk op de ruimte, minder respect voor de kernwaarden van Ameland en zijn 
natuur.  
 

• Er lijkt een structuurwijziging plaats te vinden op de eilanden waar het gaat om 
accommodaties en slaapplaatsen: afnemend aantal kampeerterreinen en 
groepsaccommodaties en daarmee ook een afnemend aantal slaapplaatsen op dit type 
accommodaties en tegelijkertijd een toename van het aantal huisjesterreinen en het aantal 
huisjes. Dit heeft natuurlijk alles te maken met veranderende voorkeuren van de toeristische 
consument (meer op luxe, comfort gesteld). Het laatste werkt bovendien een toenemende 
verstening van de eilanden in de hand. (Zie ook de als bijlage IV bijgevoegde powerpoint van 
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een presentatie over duurzaam toerisme die John Dagevos op 28 april 2021 heeft gegeven 
op een studiedag van het IKW, met name de dia’s 13-15).  
 

• Parallel aan deze ontwikkeling is bovendien sprake van een zeer sterke stijging van de 
prijzen van vakantiewoningen. De prijzen op de Waddeneilanden stegen in 2020 met 30% 
naar gemiddeld € 375.000,-. Daarmee zijn de prijzen van vakantiewoningen op de 
Waddeneilanden, op die in Zeeland na, de hoogste in Nederland. Ter vergelijking: de 
gemiddelde verkoopprijs in Nederland is, vergeleken met 2019, met 13,6% gestegen naar € 
172.500. (https://vastgoedactueel.nl/ook-markt-voor-vakantiewoningen-is-oververhit/) 
 

• Beide bovenstaande ontwikkelingen geven voeding aan de hypothese dat er een zekere 
mate van ‘toeristische gentrificatie’ plaatsvindt. De eilanden worden meer en meer 
toeristische trekpleisters voor de beter gesitueerden. Op een aantal eilanden bestaat 
derhalve de vrees een ‘yuppeneiland’ te worden. 
 

• De druk op de eilander woningmarkt, en niet alleen vanuit de toeristische sector, is groot. 
Tegelijkertijd is de bestaande regelgeving erop gericht om het unieke landschap en de 
natuur te beschermen. In combinatie met een restrictief provinciaal woningbouwbeleid voor 
de eilanden betekent dit dat er beperkte ruimte is voor woningbouwontwikkeling. Dit is een 
punt van discussie met de provincie maar ook met het rijk. Hierin lijkt enige beweging in te 
zitten getuige het feit dat het rijk (beperkte) extra middelen vrijmaakt voor woningbouw op 
de Waddeneilanden. (Zie: https://www.omropfryslan.nl/nieuws/1103869-rijk-steunt-
woningbouw-op-waddeneilanden-met-45-miljoen-euro). Gevolg is verdere prijsopdrijving en 
beperkte doorstroming aan de onderkant van de woningmarkt. Werknemers in de recreatie, 
zorg, onderwijs etc. komen als starters op de woningmarkt zeer moeilijk aan een woning. 
Een problematiek die nog meer klemt doordat als gevolg van verlenging van het 
toeristenseizoen en een kwalitatieve verbeterslag de recreatieve sector niet alleen zit te 
springen om meer vaste medewerkers, maar ook met een hoger opleidingsniveau.  
 

• De schaarste wordt verder vergroot door oneigenlijk gebruik van (recreatieve) 
koopwoningen. Ze worden slechts een beperkt deel van het jaar bewoond en niet of slechts 
in zeer beperkte mate verhuurd. Dat betekent dat deze woningen niet alleen gedeeltelijk 
aan de woningvoorraad worden onttrokken maar het betekent ook dat er minder besteed 
wordt bij de plaatselijke middenstand. De omvang van dit oneigenlijke gebruik is door de 
gemeenten door gebrek aan menskracht en middelen nog onvoldoende in beeld gebracht. 
De eerste schattingen (Terschelling) komen uit op minimaal 5%. 
 

• Om de toegang tot de woningmarkt enigszins te reguleren hanteren de gemeentebesturen 
koopsomgrenzen. Daaronder geldt dat een vergunning alleen verleend wordt als de koper 
binding heeft met het eiland (economisch, sociaal). De koopsomgrenzen verschillen 
overigens sterk tussen de eilanden. Texel en Terschelling hanteren een koopsomgrens van   
€ 600.000,-, Ameland van ruim € 500.000,-, Schiermonnikoog € 450.000,- (en zou deze willen 
optrekken naar het niveau van Texel en Terschelling), terwijl Vlieland met € 300.000,- veruit 
de laagste heeft.  
 

• De krapte op de woningmarkt is noch goed voor de economie, noch goed voor de 
leefbaarheid en vitaliteit van de eilanden. Immers een sterk vergrijzende eilandbevolking 

https://vastgoedactueel.nl/ook-markt-voor-vakantiewoningen-is-oververhit/
https://www.omropfryslan.nl/nieuws/1103869-rijk-steunt-woningbouw-op-waddeneilanden-met-45-miljoen-euro
https://www.omropfryslan.nl/nieuws/1103869-rijk-steunt-woningbouw-op-waddeneilanden-met-45-miljoen-euro
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heeft behoefte aan verzorgend personeel, maar dan moet dat personeel wel beschikbaar 
zijn (lees: op het eiland woonachtig). Daarnaast betekent de krapte ook dat de instroom van 
jongere starters verder bemoeilijkt wordt. Een instroom die van belang is om de vergrijzing 
enigszins een halt toe te kunnen roepen. Gebrek aan woonruimte leidt voor de dichter bij de 
vaste wal gelegen eilanden bovendien tot pendel en daarmee tot een ongewenste toename 
van de mobiliteit van en naar de eilanden. 
 

• Tenslotte rijst de vraag naar de effectiviteit (inzichtelijkheid, handhaafbaarheid) van tal van 
maatregelen, zoals bijvoorbeeld op Texel, die bestaan uit: Verbod op het verplaatsen van 
slaapplaatsen; een registratieplicht voor de toeristische verhuur van woonruimte; een 
digitaal nachtregister en een openbare, toegankelijke en feitelijke registratie van bedden.  
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3. Inventarisatie onderzoekwensen 
In de interviews is expliciet aan de gemeentebestuurders gevraagd hun onderzoekwensen kenbaar 
te maken zodat daar bij de inrichting van vervolgonderzoek rekening mee gehouden kan worden. 
Het onderstaand overzicht geeft een beeld van de onderzoekwensen vanuit de eilander gemeenten 
aangevuld met onze observaties/vraagpunten. 

1. Hoe ontwikkelt de toeristenstroom zich? Omvang dagjestoerisme vs. verblijfsrecreatie? 
De opkomst van een nieuw soort toerist: de campertoerist? Spreiding van het toerisme 
over het jaar? Geen stil seizoen meer? Welke mogelijkheden hebben gemeenten om paal 
en perk te stellen aan de toeristenstroom in kwantitatief en kwalitatief opzicht 
(instandhouding Waddenkarakter)? En werken de maatregelen? Wat kan geleerd worden 
van ervaringen elders? 

2. Beter inzicht in de mate van verhuur/bezettingsgraad van accommodaties. CBS cijfers zijn 
in de ogen van de gemeenten onvoldoende bruikbaar. De vraag is zondermeer, kijkend 
naar de overzichten die de VVV produceert, of er een compleet beeld bestaat van de 
beschikbare accommodaties. Zeker gezien fenomenen als AirBNB, Home to Go, Wimdu 
etc. Een dergelijk inzicht is van cruciaal belang, wil je als lokale overheid regulerend op 
kunnen treden.  

3. En daaraan gekoppeld: hoe ontwikkelen de huurprijzen van accommodaties zich? Wat 
betekent dit voor de toegankelijkheid van de eilanden voor mensen met een beperkt(er) 
budget? Slaat de ‘verroompottisering’ verder toe? 

4. De toenemende verkeersintensiteit op Schiermonnikoog. Hoe hier paal en perk aan te 
stellen? Hoewel Schiermonnikoog gesloten is voor gemotoriseerd verkeer, kunnen 
inwoners en bedrijven een rij-ontheffing krijgen. Het autoluwe karakter staat echter onder 
druk. 

5. Het vraagstuk van de toenemende verkeersintensiteit op de eilanden speelt overigens 
breder tegen de achtergrond van toenemend aantal dagjestoeristen en seizoenverlenging. 
Hoeveel auto’s worden jaarlijks overgezet? Neemt de verkeersintensiteit op de eilanden 
toe? Hoeveel auto’s worden er op de wal in de verschillende havens geparkeerd? Wat 
betekent dat voor de druk op de ruimte daar? 

6. Ontwikkeling van het evenemententoerisme? Omvang, aard? Ander type toerist met 
andere wensen voor wat betreft verblijf, voorzieningen etc.? 

7. Impact van de seizoenverlenging. Met name op de (verschuiving in de) vraag van tijdelijk 
personeel versus permanent personeel. Aantallen? Kwalificaties? Vervulbaarheid? En in 
het verlengde hiervan hoe zorg je ervoor dat dit personeel ook adequate huisvesting 
heeft? 

8. Hoe ontwikkelen de huizenprijzen zich op de eilanden? Slagen de gemeenten erin om er 
via koopsomgrenzen voor te zorgen dat zij die instromen economisch en/of sociaal 
gebonden zijn aan de eilanden? Werken de instrumenten? Welke mogelijkheden hebben 
eilander gemeenten überhaupt om het aanbod aan betaalbare huisvesting te vergroten 
gegeven de beschermende maatregelen?  
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9. Hoe het oneigenlijk gebruik van (recreatie)woningen aanpakken? Welke instrumenten 
staan de gemeente ter beschikking? Hoe groot is überhaupt de omvang van dit 
fenomeen? Welke (datascience?) methodieken staan de gemeenten ter beschikking om 
dit in kaart te brengen zonder dat dit een grote capaciteitsinzet vraagt en inbreuk doet op 
de privacy van de inwoners? 

10. Komt de jeugd terug? En zo ja welke factoren zijn daarbij van belang (huisvesting, 
binding)? Hier zou een combinatie kunnen worden gemaakt van een verdieping op het 
kwantitatieve gentrification onderzoek (volgen van de terugkeerders: wanneer vertrokken 
van het eiland, waar hebben ze verbleven, hoe lang, op welk moment in hun leven keren 
ze terug etc.) in combinatie met diepte-interviews. 

11. Daaraan (deels) gekoppeld luidt de vraag die met name vanuit Schiermonnikoog werd 
gesteld, maar die ook voor de andere eilanden speelt: hoe (lang) houden we het onderwijs 
(nog) overeind? 

12. Wat is de Amelander bijdrage aan de provinciale economie? Hoewel een specifiek 
Amelander vraag is deze uiteraard ook van belang op de andere eilanden. 

13. Derhalve breder: Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen de eilanden? Enerzijds 
is het beantwoorden van deze vraag van belang om gezamenlijk op te kunnen trekken 
richting de provincies en andere overheden. Anderzijds echter ook om de uniciteit van 
ieder van de eilanden en het belang van maatwerk te benadrukken. Hier zou overigens de 
Waddenbalans 2.0 een belangrijke rol bij kunnen spelen. Die maakt het mogelijk om in te 
zoomen op ieder van de eilanden afzonderlijk en hun kenmerken. 

14. Ogenschijnlijk tegengestelde ontwikkelingen. Op Ameland wordt zorg uitgesproken over 
de trend van kleine naar grote zomerhuizen met een grotere druk op de schaarse ruimte 
en de inpasbaarheid in het karakteristieke landschap. Terwijl op Terschelling, in het 
streven naar efficiënt ruimtegebruik en het tegengaan van oneigenlijk gebruik, de 
mogelijkheid wordt geboden om een grote kavel, waarop een zomerhuis staat, op te 
delen zodat er vier huizen op diezelfde kavel passen. Dit stuit op verzet van omwonenden 
die vrezen voor meer drukte en verstoring van de rust. 

15. Tegen de achtergrond van de Coronacrisis die een forse stimulans heeft betekend voor 
het thuiswerken wordt vanuit Ameland de vraag gesteld, maar dat geldt zeker ook voor de 
dichter bij de wal gelegen eilanden als Texel en Schiermonnikoog of hier sprake zal zijn 
van een trendbreuk. Zullen meer mensen zich permanent op de eilanden willen vestigen 
doordat thuiswerken in combinatie met de snelveerdiensten daartoe meer mogelijkheden 
biedt? Zijn hiervan al de eerste voortekenen te zien? En in hoeverre is een dergelijk 
scenario voor Terschelling en Vlieland ook denkbaar? En wat betekent een dergelijke 
ontwikkeling voor de lange termijn huisvestingsproblematiek? 

16. Voorzieningenniveau: dit verschilt per eiland en ook de perceptie van de inwoners van de 
eilanden verschilt. Om zicht te krijgen op feitelijke en beleefde leefbaarheid is 
diepergaand onderzoek hiernaar nodig waaronder het enquêteren van de bewoners van 
de eilanden. De toeristische visie Texel in Balans geeft al een beeld van de tijdens 
inspraakavonden verkregen inzichten van de bewoners omtrent sterkten/zwakten, resp. 
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kansen/bedreigingen. Wellicht kunnen de eilander gemeenten dit coördineren in het 
kader van de op te stellen omgevingsvisies waarin leefbaarheid een belangrijk onderdeel 
is. 
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Bijlage I: Geïnterviewde personen 
 

Datum Eiland geinterviewden 
29 juni 2021 Texel Michiel Uitdehaag 
5 juli 2021 Terschelling Sietze Haringa 
7 juli 2021 Ameland Leo Pieter Stoel 

Sjon de Haan  
Wilmar Bakema  
Ayla Schilderkamp 

9 augustus 2021 Schiermonnikoog Erik Gerbrands 
11 augustus 2021 Vlieland Michiel Schrier 
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Bijlage II: Onderwerpenlijst voor vraaggesprek 
 

Algemeen: 
• Heeft het eerste deel van de gentrificatiestudie nog tot andere, nieuwe inzichten geleid?  
• Passen de conclusies in uw beeld van de ontwikkelingen op de Waddeneilanden?  
• Bent u bang voor een Sylt scenario? Of is angst voor gentrificatie/selectieve migratie 

overdreven?  
 
Toerisme  

• Ziet u ook verschuivingen/veranderingen optreden in aard van recreatieve activiteiten en 
accommodaties? Van goedkoper (tenten en caravans) naar duurder (hotelaccommodaties 
en duurdere appartementen)? Andersoortige activiteiten?  

• Nieuwe vormen van ondernemerschap? Schaalvergroting? 
• Andersoortige toeristen?  
• Seizoensverlenging?  
• Toenemende festivalisering (bv. beoogd Eilân-festival op Terschelling).  
• Ziet u gekoppeld aan bovenstaande ontwikkelingen veranderingen in aard en omvang van 

recreatieve werkgelegenheid? Betekent sterke groei van werkgelegenheid + 
seizoensverlenging ook groeiende behoefte aan meer huizen voor werknemers in de T+R 
sector? Zijn die er?  

• Economie is sterk afhankelijk van toerisme. Beheersbare ontwikkeling? Risico’s? 
• Spanningsveld tussen grote instroom toeristen die naast hun economische impact (inkomen, 

werk) ook druk zetten op ecologische en sociale systemen? En daarnaast die er ook voor 
zorgen dat eilanden over veel meer voorzieningen beschikken van betere kwaliteit dan een 
gemeente van vergelijkbare omvang  

• Is de gemeente blij met deze ontwikkelingen? Wat vraagt dit van de gemeente? Nieuw, 
ander beleid? 

 
Ontwikkelingen op de woningmarkt 

• Is er voldoende nieuwbouw ook gezien groei werkgelegenheid? Aard nieuwbouw: sociale 
woningbouw/huur/koop? Betaalbaarheid? 

• Betekenen de stijgende, hoge huizenprijzen extra risico van meer selectiviteit/exclusiviteit? 
• Mate van inpasbaarheid van verbouwde/nieuwe woningen in het landschap qua grootte, 

vorm, materiaalgebruik etc.? 
• Is er in toenemende mate sprake van het onttrekken van woningen voor reguliere bewoning 

en ‘herbestemmen’ tot vakantiewoning etc.?  
• Tweede huizenbezit. Toename? Fenomeen dat aan banden kan/moet gelegd?  
• Perverse effecten van beleid: het stellen van eisen aan bewoning (meer permanente 

bewoning) en de behoefte aan rust (die juist samenhangt met de tijdelijkheid van 
bewoning)? 

• Corona heeft thuiswerken geweldige impuls bezorgd. Wat zou dit voor de Waddeneilanden 
kunnen betekenen? Groeiende populariteit? Ziet u daar al tekenen van? 

 
Onderzoekswensen/vraagstukken die aandacht behoeven in de studie in uw ogen 
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Bijlage III 

 

 

‘Waar onze caravan stond zou ik niet weten; ik herken het hier niet meer terug’, zegt gepensioneerd 
mbo-leraar ethiek Jan de Koning. In een moeilijk bij te houden tempo rijdt hij met zijn e-bike 
vakantiepark Boomhiemke op. Vijf jaar geleden verlieten De Koning en zijn vrouw noodgedwongen 
het vakantiepark naast Hollum. De eigenaar deed het van de hand aan Roompot, de Nederlandse 
gigant die bijna tweehonderd parken beheert. De stacaravanhouders kregen een jaar om te 
vertrekken. ‘Het kwam als een donderslag bij heldere hemel’, aldus De Koning. 

Een paar maanden later kocht het bedrijf Qurios het naburige vakantiepark Ambousen. In september 
2020 nam Roompot Qurios in zijn geheel over. Nu moesten ook op Ambousen alle 
stacaravanhouders het veld ruimen. In totaal raakten zo’n 250 families hun plekje op Ameland-west 
kwijt. 
De Waddeneilanden zijn in trek. Overal staan rijen, de langste bij een restaurant dat adverteert met 
de beste biefstukken van Ameland. In het jaaroverzicht van 2019 meldt de NVM dat de 
vakantiehuisjes op de Waddeneilanden de hoogste vierkante meterprijs van Nederland kennen. 
Sommigen hebben het al opgegeven om de eilanden betaalbaar te houden. Op een symposium vorig 
jaar zei Jeltje Hoekstra, VVD-wethouder van Terschelling, dat de toerismebranche langs de 
Waddenkust zich kan inzetten voor bezoekers met een ‘smalle portemonnee’, zodat ook die van de 
Waddenzee kunnen genieten. Is de vaste wal er in de toekomst voor wie de eilanden niet kan 
betalen? 
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Foto: Reyer Boxem 

Zoef. Een knisperend schelpenpad wordt asfalt. Tussen zand en pollen duingras staan strandchalets 
en villa’s met strodaken. En Mercedessen, BMW’s en Tesla’s. Een groot deel van het park oogt jong. 
‘Roompot heeft het na de overname met de grond gelijkgemaakt’, aldus De Koning. ‘Alle begroeiing 
is weggemaaid.’ De Koning schreef een boek over de zeventig jaar geschiedenis van camping 
Boomhiemke, Van tenthuisje tot duinvilla. ‘Ik wilde het plezier laten zien, niet alleen het gedoe van 
de laatste jaren.’ 
Boomhiemke is in de jaren vijftig ontstaan, toen Rijkswaterstaat het verbood om in de duinen te 
kamperen. De gemeente gunde de camping aan N.V. De Holm, een groep ondernemers uit het dorp 
die ook al een bungalowpark had. Vereniging Dorpsbelang Hollum, die ook interesse had, viste 
achter het net. 

Vanaf 2002 wisselde het park een aantal keer van eigenaar. In 2014 kwam het in handen van 
Roompot. De overgang van camping naar vakantiepark, die eerder rustig verliep, kwam daarmee in 
een stroomversnelling. De caravanhouders moesten vertrekken en hadden geen poot om op te 
staan met de zogenaamde Recron-contracten die tussen hen en de parkeigenaar golden. Daarin 
stond duidelijk dat er een opzegtermijn van een jaar was. 
Een poging om de stacaravanhouders een plekje op een nieuwe camping te geven, werd 
tegengehouden in de raad. ‘De geitenwollensokken waren tegen’, aldus oud-voorzitter van de 
kampeerdersvereniging Anne-Pieter Soldaat. Volgens Soldaat speelde mee dat het voorgestelde 
terrein tegen een Natura 2000-gebied lag. Bovendien wilde een meerderheid geen extra 
kampeerterreinen op het eilanden. ‘Dat deed het meeste pijn, het gevoel dat het de Amelanders 
niet uitmaakte dat wij moesten vertrekken.’ 



17 
 

Uit een enquête die Noorderbreedte eind mei onder de oud-leden van de kampeerdersvereniging 
heeft verspreid, blijkt dat de helft van de dertig respondenten sindsdien een nieuw verblijf op 
Ameland heeft gevonden. De caravanhouders van vakantiepark Ambousen, die een paar maanden 
later te horen kregen dat ze moesten vertrekken en niet met de enquête meedoen, hebben minder 
geluk gehad. ‘Toen wij de brief kregen, waren de meeste nieuwe plekken op het eiland al vergeven 
aan de mensen van Boomhiemke’, vertelt oud-kampeerder Angela Wentink. Veertig procent van de 
vertrokken caravanhouders geeft aan nooit meer op het eiland te komen, een kwart is er minder dan 
een week per jaar. 

Het park is sindsdien flink duurder geworden. De Finse bungalow, de goedkoopste optie, kostte voor 
de overname 279 euro voor een midweek in juni. Nu kost die tussen de 503 en 585 euro. Extra’s 
zoals een televisie of koffiezetapparaat zijn 27 euro. Roompot ziet dat anders. ‘Een verdubbeling van 
de prijs op 10 jaar tijd heeft niet plaatsgevonden’, schrijft een woordvoerder. ‘Wel volgen onze 
prijzen de markt en kan de marktconforme inflatie wel zijn toegepast.’ 

• 
Foto’s: Harry Cock 
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•  

In 1958, toen toeristen nog badgasten heetten, zei de gemeente Ameland de exploitatie van 
vakantieparken ‘onder controle’ te willen houden om prijsopdrijving te voorkomen. Die weg wordt 
nu tegen eigen wil en dank verlaten. ‘Steeds vaker zien we dat oude bungalows gesloopt worden en 
dat er nieuwe, grotere, luxere en dure bungalows voor in de plaats worden gezet’, schrijft de 
gemeente in een beleidsnota uit 2016. 
‘Investeringsmaatschappijen kopen zich in op het eiland’, stelt CDA-fractievoorzitter Jeroen de Jong. 
‘Ze nemen hotels, huizen en vakantieparken over, zoals Boomhiemke.’ De Jong ziet het eiland 
veranderen. Met name de stijgende prijzen baren hem zorgen. ‘De toerist met de kleine beurs wordt 
geweerd.’ 
Die ochtend werd De Jong gebeld dat er drie auto’s in het natuurgebied aan de oostkant van het 
eiland illegaal geparkeerd stonden. De eigenaren lieten hun hond uit in een broedgebied in de 
duinen. ‘De toeristen die hier nu komen doen van alles. De afgesloten natuurgebieden in, parkeren 
waar het niet mag, ze houden zich niet aan de anderhalve meter. Staatsbosbeheer heeft nu 
spandoeken opgehangen om mensen uit de natuurgebieden te houden. Dat is nog nooit nodig 
geweest.’ Auto’s die voorheen enkel dienden om de spullen naar het huisje of de tent te rijden, 
worden volgens hem nu ook gebruikt om op het eiland overal heen te rijden. 
Volgens De Jong speelt het mee dat gasten minder binding met het eiland hebben. Ze komen niet al 
generaties lang op Ameland, maar zijn er voor een weekje of twee. Voor de eilandbewoners zelf 
voelt het steeds vaker als een vreemde plek, zegt de fractievoorzitter. ‘We leven hier van het 
toerisme en verdienen er goed aan hoor, maar de bevolking komt hier in het gedrang.’ Waar de 
bewoners en de natuur voorheen drie tot vier maanden per jaar konden bijkomen, is volgens hem 
nu een ‘twaalfmaandeneconomie’ ontstaan. 

‘DE BEVOLKING KOMT HIER IN HET GEDRANG’ 

Wat kan de lokale overheid eraan doen? Met de bestemmingsplannen kan ze regelen hoeveel plek 
er voor kamperen en huisjes is, maar over de prijs heeft ze niets te zeggen. ‘Het beleid heeft de 
beperking dat ze wel het type kampeermiddel kan regelen, maar niet de zittende gebruikers (van 
bijvoorbeeld stacaravans) kan beschermen,’ stelt de nota daarnaast. En kan de gemeente een 
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toeristenvrije maand instellen? ‘Dat gaan we hier nooit door de raad krijgen’, verzucht De Jong. 
‘Bovendien krijgen we waarschijnlijk veel juridisch gedoe met de vakantieparken.’ De voornemens 
van de provincie Friesland en marketingorganisatie Visit Wadden om duurzame toeristen aan te 
trekken, vindt hij vooralsnog holle taal. 
Zelf konden de stacaravanhouders moeilijk weerstand bieden tegen de overname. ‘Die contracten 
zijn vooral gunstig voor de eigenaar van het park, niet voor de caravanhouder,’ aldus Will Bakema, 
die er destijds als wethouder over ging. Bovendien hebben de bezoekers noch de gemeente een 
aandeel in de keuzes die de eigenaar maakt. Roompot is een commercieel bedrijf, geen 
democratisch orgaan. Misschien was het anders gegaan als de gemeente in 1960 de camping niet 
aan het naamloze vennootschap De Holm had vergund, maar aan de vereniging Dorpsbelang 
Hollum. 
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