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Hoe blijven de eilanden leefbaar? 

 
ROSANNE KROPMAN 
 
 
HIGHLIGHT: scheefwonen op het wad | De woningmarkt van de Waddeneilanden vertoont Amsterdamse trekjes. Eilan-
ders vrezen het grootkapitaal. 
 

Het is het schrikbeeld van de Nederlandse Waddenbewoners: het Duitse eiland Sylt. De duinen zijn er net zo ruig als in 
Nederland, de Noordzeekant heeft brede zandstranden. Aan de Waddenkant ligt een waar vogelparadijs. Maar het do-
mein van de mensen is maar voor een zeer beperkte groep leuk.  
 
In plaats van een Spar en een Blokker heb je in het dorpje Kampen haute-couturewinkels van modehuizen als Hermès en 
Bulgari. In het restaurant ertegenover kost de goedkoopste biefstuk 30 euro. Een lapje Wagyu-rund is ook verkrijgbaar. 
Voor 80 euro.   
 
 

De prijzen van de middenstand zijn hier meegestegen met het vastgoed. De Hobokenweg in Kampen was vorig jaar met 
een grondprijs van 73.000 euro per vierkante meter met afstand het duurste stuk in Duitse grond. Dezelfde straat staat in 
het Europese lijstje van makelaar Engel en Völker tussen de duurste straten in Londen, Cannes en Parijs. Maar ook el-
ders op het eiland gaan de huizen niet voor minder weg dan een miljoen.  
 
Het gevolg is dat de eilanders het zich niet meer kunnen veroorloven om op Sylt te blijven wonen. Bewoners verkopen 
hun bezit voor de hoofdprijs en bouwen op het vasteland een nieuw bestaan op. De scholen lopen er leeg, op een door-
deweekse dag in het winterseizoen is het donker achter de meeste ramen. Werklui pendelen heen en weer, geen lood-
gieter of bakker die het zich nog kan permitteren om zich op Sylt te vestigen.  
 
Wachttijd van acht jaar Een extreem voorbeeld van hoe het hier nooit moet worden, zegt wethouder volkshuisvesting 
Teun de Jong van Terschelling over de situatie bij de oosterburen. "Zoals het op Sylt is, zal hier niet snel gebeuren, maar 
volkshuisvesting is het grootste probleem dat wij op Terschelling hebben."  
 
De wethouder spreekt van 'Amsterdamse toestanden'. Op Terschelling is de wachttijd voor een sociale huurwoning acht 
jaar. In de hoofdstad is dat 8,7 jaar. Ook de prijzen van koophuizen doen Amsterdams aan. De vierkante-meterprijs op 
Terschelling ligt soms wel twee keer zo hoog als die van het vasteland in Noord-Nederland. Een randstedelijk fenomeen 
als scheefwonen speelt ook op Terschelling: mensen met een te hoog inkomen blijven lang hangen in hun sociale huur-
woning omdat er te weinig alternatieven zijn.  
 
Wethouder De Jong: "Het Natura 2000-gebied begint in mijn achtertuin. We zijn omringd door waardevol landschap. We 
zullen niet lukraak bijbouwen. Voor ons is het de kunst om woningen beschikbaar te houden voor mensen in de sociale 
huursector en voor mensen die net boven de sociale huurgrens vallen, maar niet voldoende verdienen om hier een 
koopwoning te kunnen krijgen."  
 
De praktijk is nu dat lagere en middeninkomens aangewezen zijn op alternatieve constructies, zoals het huren van een 
kamer, bleek uit een woningmarktanalyse van adviesbureau KAW over de Waddeneilanden van afgelopen zomer. Dat-
zelfde rapport concludeert ook dat door het dure wonen op de eilanden de middeninkomens sterk ondervertegenwoordigd 
zijn. De Jong: "Als wij mensen met midden- of lage inkomens hier niet meer kunnen huisvesten, is dat de dood in de pot 
voor de leefbaarheid."  
 
Financiële drempel  
 
Anders dan op het eiland Sylt - waar iedereen met geld een huis kan kopen - hanteren de gemeenten op de Nederlandse 
Waddeneilanden strikte regels voor de bewoning van de eilanden. Die regels verschillen per eiland, maar op alle eilanden 
moet je kunnen aantonen dat je er ofwel een sociale ofwel een economische band hebt. Kun je dat niet, dan is er op alle 



eilanden behalve Texel nog een financiële drempel om er te kunnen wonen als je 'van de overkant' komt. Op Terschelling 
bijvoorbeeld, moet de prijs van het koophuis tenminste 363.000 euro bedragen. Dat was tot twee jaar geleden een ton 
minder, maar omdat de vraag naar woningen op het eiland toeneemt, is het bedrag verhoogd.  
 
Nog een paar van die regels: in een vakantiehuisje mag je niet wonen en een permanente woning mag niet als recrea-
tiewoning verhuurd worden. En koop je een huis, bijvoorbeeld als belegging, dan mag je het niet leeg laten staan.  
 
"Maar handhaven is lastig", zegt Teun de Jong. Het vergt veel geld en inspanning. Per geval kost het juridische traject 
tussen de 3500 en 4000 euro. Op dit ogenblik heeft Terschelling een stuk of veertig woningen op de korrel waarvan wordt 
vermoed dat ze niet volgens de regels worden gebruikt.  
 
Nog geen rijke Russen  
 
En de druk vanuit de markt neemt toe. Half Nederland wil wel lekker uitwaaien in de duinen, struinen over het wad, met 
de blik op oneindig het hoofd leegmaken op de brede stranden op nog geen twee uur varen. Daarbij komt dat geld op de 
bank met deze rente nagenoeg niet rendeert. Stenen zijn dan een veilige belegging, waar je in de weekenden ook nog 
eens plezier van hebt.  
 
Dat zie je terug in de cijfers. De vereniging voor makelaars NVM spreekt van een verdubbeling in het aantal transacties 
van recreatiewoningen. Ook de prijzen zijn gestegen en dat zal de komende jaren zo blijven, voorspelt NVM. Vakantie-
huizen op de Wadden zijn met een vraagprijs van gemiddeld 278.000 euro het duurst.  
 
Doordat je op de Wadden weet dat er niet of nauwelijks bijgebouwd wordt, is het bezit van een huis vrij uniek, weet hoog-
leraar Jouke van Dijk, verbonden aan de Waddenacademie. Dit kenniscentrum in Leeuwarden buigt zich over een duur-
zame toekomst van de Nederlandse Waddeneilanden. Op dit ogenblik beschermt de regelgeving op de eilanden de na-
tuur en de bewoners 'redelijk', vindt Van Dijk. "Op termijn is het de vraag of daar draagvlak voor blijft, we hebben ook een 
vrije markt."  
 
Nee, rijke Russen hebben zich nog niet gemeld, zegt Van Dijk. Maar de BN'ers zijn er al wel. "Paul de Leeuw komt graag 
op Vlieland. Daphne Bunskoek en Monique van de Ven hebben een huis op Ameland." Jort Kelder bouwde samen met 
zijn broer op Terschelling een huis in de vorm van een duin. "Die zijn op hun privacy, die gaan het niet verhuren. Dat is 
slecht voor de economie. Ze zijn er maar een paar weken per jaar, waardoor de middenstand er weinig profijt van heeft."  
 
Vernieuwing niet tegenhouden  
 
Dan zijn er nog de vastgoedinvesteerders die best een hotel of appartementencomplex willen neerzetten, want aan vraag 
naar wat luxere horeca, zeker in het hoogseizoen, is geen gebrek. En dat schuurt. "Eilanders zijn bang dat hun woonom-
geving overgeleverd wordt aan het grootkapitaal. Aan de andere kant moet er wel geïnvesteerd worden in hoogwaardige 
accommodatie en aan de verlenging van het toeristenseizoen vanwege de drukte. Toeristen komen niet meer voor een 
paar weken in een tenthuisje naar de eilanden, maar willen lekker een weekend weg en zoeken dat het hele jaar door."  
 
Om aan die wens te voldoen en de economie draaiend te houden, zullen ook de eilanden met hun tijd mee moeten, vindt 
Van Dijk. "Het is de spanning tussen behoudzucht en de zorg dat het uit de hand loopt enerzijds. Anderzijds moet je ook 
moderniseren." De enige oplossing is om de dialoog te zoeken. "Je moet de vernieuwing niet tegenhouden. Je kan je 
vasthouden aan regels, maar je moet ook werken aan de seizoensverlenging en aan de verbetering van de kwaliteit. Dat 
is moeilijk in regelgeving te vatten." 
 
Actiegroepen 

In 2015 kwam het tot een confrontatie tussen de hotelfirma WestCord van horecaondernemer Harry Westers en eilan-
ders. Op Ameland wilde Westers een wellnesscentrum bouwen op een plek van een oud zwembad, maar stuitte op be-
woners verenigd in de actiegroep Waakvlam. Het plan is uiteindelijk getorpedeerd in de gemeenteraad. Ook zijn plan om 
op Terschelling hotel Schylge uit te breiden, stuitte op burgerprotest en is nog steeds niet gerealiseerd. 

Als wij mensen met lagere en midden-inkomens niet meer kunnen huisvesten, is dat de dood in de pot voor de leefbaar-
heid. 
 

 


