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VAN DE REDACTIE 

Ternaard is momenteel volop in het nieuws. Ontwikkelingen in en rond 
Ternaard die de bewoners van Ternaard en omstreken in meer of mindere 
mate bezighouden. Een aantal van deze ontwikkelingen worden 
aangekaart in deze editie van de dorpskrant. Uiteraard is er ook ruimte 
gemaakt in de dorpskrant voor nieuws over (buurt)verenigingen en 
ondernemers. Wil jij iets interessants of leuks delen met de lezers van de 
dorpskrant, mail dan naar redactie@ternaard.nu.  
Veel leesplezier gewenst! Groeten, Wietske en Alicia  
 

VAN DE VOORZITTER (A.I.) 

Wat een hectiek! De inkt van de ontwerp-vergunning voor gaswinning in 
Ternaard was nauwelijks droog of een waar mediacircus trok richting 
Ternaard en Wierum. Eerst was er het item in EenVandaag waar 
dorpsbewoner Anna Anjema namens Fêste Grûn haar mening gaf over het 
voorgenomen besluit. Daarna volgde de demonstratie in Ternaard en ja 
toen wist de media ook Dorpsbelangen te vinden. SBS 6, Omrop Fryslân, 
RTV-NOF, Radio 1, Nieuwsuur en het programma Propaganda van kro-ncrv 
belden ons voor interviews en tv-opnames.  
Al deze media-aandacht zorgt er zeker voor dat Ternaard weer op de 
politieke agenda staat. De Tweede Kamer maakt zich sterk om gaswinning 
onder de Waddenzee tegen te gaan en dat is een goede zaak. Waar ik mij 
zorgen over maak, is of het niet te laat is. Het lijkt of iedereen nu pas 
wakker wordt, terwijl dit plan er al vanaf 2016 ligt. Sterker nog, de 
winningsrechten waren zo’n kleine dertig jaar geleden al afgegeven. Nu, op 
het moment van de ontwerp-vergunning, komt er veel actie. Zelfs een 
demonstratie in Ternaard. Voor mijzelf de eerste keer dat ik meedeed aan 
een demonstratie. Wat onwennig liep ik in de stoet en ik zag vooral politici 
en Waddenfans om útens om me heen meelopen. Ik ben zelf ook 
Waddenfan. Maar al die Waddenfans zijn geen bewoner van Ternaard en 
voorzitter van Dorpsbelangen. Daarom liep ik mee, voor het belang van ons 
dorp aan de Waddenzee.  



De media heeft het er druk mee en ik heb het druk met de media. Als 
voorzitter komt er heel wat op je af. Thuis en werk hebben daar zeker 
onder te lijden. Het is voor een goede zaak en het zorgt ook voor grappige 
situaties. ’s Ochtends in je pyjama met het haar alle kanten op een 
interview geven voor Omrop Fryslân is dan geen gezicht. Toch een voordeel 
van radio!  
Mijn eerste media optreden namens Dorpsbelangen ging trouwens niet 
over de gaswinning. Dat ging over het plan om Spiker te gebruiken als 
locatie voor vluchtelingenopvang. In Ternaard wonen al jaren verschillende 
statushouders. Deze mensen mogen rekenen op goed wonen in Ternaard. 
Of we dat ook goed kunnen regelen voor het aantal waar de media ons 
mee confronteerde, is maar zeer de vraag. Dat heb ik proberen te 
verwoorden. Veel mensen begrepen dit standpunt. Er waren ook mensen 
die het te negatief vonden. Dat was niet mijn bedoeling en ik hoop dat het 
mogelijk is om samen de nuance te vinden.  
We hebben al contact gezocht met de gemeente en de eigenaar van Spiker. 
Concrete plannen zijn er niet. Wij blijven als Dorpsbelangen daarom 
inzetten op het plan voor een zorglocatie. De roep om woningen voor 
starters en senioren en vluchtelingen kan ook kansen bieden om een 
nieuwe invulling te geven aan locatie Spiker. Het gaat om inclusief denken 
en niet om uitsluiten. Het is daarbij mijn wens dat we in Ternaard een open 
houding mogen hebben naar de mensen die moeten vluchten en bij ons 
een veilige plek zoeken.   
Een hartelijke groet,                  Geertje Schoorstra-Boeijenga, voorzitter a.i. 
 
NIEUWS VAN DORPSBELANGEN 

Het lijkt erop dat al onze activiteiten de afgelopen maanden in het teken 
van gaswinning stonden. Dat is ook zo. Gelukkig kunnen we u vertellen dat 
we ook nog aan andere leukere zaken werken. Hierover informeren wij u 
en ook over de stand van zaken rond gaswinning. 
Speeltuin 
Gemeente Noardeast-Fryslân stelt nieuw speeltuinenbeleid op zodat de 
regels in de hele gemeente gelijk zijn. Het idee is dat de gemeente de 
toestellen en de speeltuin onderhoudt en dat het dorp zelf nieuwe 



toestellen aanschaft bij vervanging of toevoegen van nieuwe 
speeltoestellen. Dit lijkt ons een goed idee. Het biedt kansen om uit te 
breiden en een beter aanbod van speeltoestellen te bieden. We kunnen 
bijvoorbeeld speeltoestellen plaatsen voor volwassenen om 
fitnessoefeningen te doen. De financiën kunnen we regelen door subsidies 
en ook heeft de gemeente zelf een subsidiepot voor de ondersteuning van 
leefbaarheidsinitiatieven. Vanuit Dorpsbelangen is er een werkgroep die 
de speeltuinvoorziening in Ternaard verder gaat ontwikkelen.  
Waddentour  
De werkgroep recreatie werkt aan de Waddentour. En het lijkt erop dat dit 
project eind december klaar is. We hopen in 2022 toeristen en 
belangstellenden via de Waddentour kennis te laten maken met de historie 
en de omgeving van Ternaard.  
Website 
In de dorpskrant van juni schreven we over het vervangen van de website 
Ternaad.nu. Door de zomervakantie en de inzet rond het 
gaswinningsdossier zijn we daar we nog niet verder aan begonnen. Op onze 
oproep om een nieuwe webbeheerder is nog geen reactie gekomen. 
Daarom nogmaals de oproep: Lijkt het je leuk om dit te doen, dan horen 
we dit graag. Aanmelden kan via secretaris@ternaard.nu.  
Overleg stichting Welzijn Het Bolwerk  
De stichting Welzijn Het Bolwerk heeft ons van ’t zomer bijgepraat over de 
activiteiten en wat zij voor ons dorp kunnen betekenen. Stichting Bolwerk 
helpt onder andere mantelzorgers en biedt burenhulp. Iedereen kan 
gebruik maken van de hulp van het Bolwerk. Interessant is dat het Bolwerk 
ook de Formulierenbrigade heeft. Als u vragen heeft over het doen van 
aanvragen voor bijvoorbeeld toeslagen of dat u letterlijk de weg niet meer 
vindt in de administratieve rompslomp, dan is er de Formulierenbrigade. 
Het Bolwerk kon ons vertellen dat Ternaarders hier al gebruik van maken. 
Het is fijn dat deze hulp er is. Dus maak er gebruik van. En als je juist heel 
veel verstand hebt van de administratieve rompslomp dan kun je je ook 
aanmelden als vrijwilliger. Aanmelden voor hulpvraag of als vrijwilliger, kan 
op de website: het-bolwerk.eu of door te bellen: 0519 292223. 
Op woensdag 6 oktober 2021 houdt het Bolwerk een buurtbakkie bij de 
Spar in Ternaard. Het is van 9 tot 12 uur. De bedoeling is om in gesprek te 



gaan en te horen hoe het gaat. De maand oktober staat in het teken van 
de thema’s Eenzaamheid en Inclusieve Samenleving.   
Het Bolwerk heeft ook nog uren beschikbaar om ons verder te helpen met 
het vraagstuk: “hoe kan welzijn/zorg/ouderenwerk voor de toekomst 
geborgd worden in Ternaard na de sluiting van de Spiker”. Dit pakken we 
weer op in de werkgroep en deze vraag is zeker actueel nu de eigenaar van 
Spiker plannen heeft tot het verhuren. De plannen van de eigenaar voor 
Spiker zijn het verhuren van de woonunits aan particulieren of organisaties 
om er (tijdelijk) te wonen. De woonunits blijven gelijk qua oppervlakte en 
ze krijgen een opknapbeurt. Als dorpsbelangen hebben wij ons idee 
kenbaar gemaakt dat de locatie een zorgfunctie moet houden. Hierover 
hebben we ook met de gemeente gesproken. Zij geven aan dat er nog geen 
concrete plannen zijn en dat er zolang nog een woon- en zorgbestemming 
voor de locatie Spiker geldt. Er zijn dus kansen voor onze plannen voor een 
zorgfunctie en daar zetten we ons voor in.  
Gaswinning Ternaard 
De ontwerp-vergunning ligt ter inzage. Daarover hebben we jullie 
geïnformeerd via de website en we hebben de brief hierover rond 8 
september huis-aan-huis bezorgd. Tot 7 oktober 2021 kunnen we 
zienswijzen indienen op de ontwerp-vergunning. Het ministerie van EZK 
heeft dan 12 weken de tijd om hierop te reageren en het definitief besluit 
op de aanvraag voor gaswinning te nemen. Daarna is het mogelijk om 
beroep in te stellen bij de Raad van State. De verwachting is dat de Raad 
van State eind 2022 over het beroep beslist. Tot zover de procedure. 
Wat verwachten wij nog te kunnen doen? Dorpsbelangen stelt een 
zienswijze op. De onderwerpen hiervoor zijn onder meer:  
Wat voor betekenis heeft de Unesco werelderfgoed status voor de 
Waddenzee? 
De Wet natuurbescherming geeft aan dat niet mag worden gestart met 
verstorende activiteiten als onzeker is wat de effecten zijn. De effecten zijn 
onzeker en daarom wordt voorbijgegaan aan het natuurbeschermings-
belang. 
Hoe verhoudt het plan zich ten opzichte van de voorschriften die gelden 
voor Natura 2000 gebieden. In vergelijking met de 
dijkverbredingsprojecten waarbij wel restricties gelden, lijkt dit plan zich 
daar niet aan te houden. 



Gebleken is dat het ontwerpplan niet alle adviezen van het Staatstoezicht 
op de Mijnen (SodM) heeft overgenomen. Om zeker te stellen dat de 
bodemdaling beheerst kan worden volgens de hand-aan-kraan 
systematiek, acht SodM het noodzakelijk dat de druk in het gasveld 
voorlopig boven de hydrostatische druk blijft. SodM heeft daarom EZK op 
24 september 2019 geadviseerd een drukbegrenzing voor het reservoir als 
voorwaarde op te nemen in het instemmingsbesluit. Het advies over de 
reservoirdruk is niet overgenomen. Wat betekent dit voor de goede 
uitvoering van de hand aan de kraanprincipe en dus voor de gevolgen voor 
bodemdaling.  
Wat zijn de gevolgen voor de zeedijk? Op dit moment wachten wij nog de 
antwoorden af van de NAM tijdens de informatiebijeenkomst op 20 
september 2021. Dan werken wij aan de zienswijze en deze zetten we 
online op ternaard.nu. Het lukt helaas nog niet om het nu mee te nemen 
in deze dorpskrant. Het is wel heel fijn dat we reacties van verschillende 
Ternaarders krijgen voor input voor de zienswijze. Het is complexe materie 
en alle hulp hierbij is welkom.  
Verder gaat het Ontzorgingsspoor Omgevingsproces Ternaard (OOT) door. 
Wij vinden dat als Dorpsbelangen ook heel belangrijk. Hierin werken we 
aan het afsprakenkader en kunnen we de gevolgen van gaswinning zo klein 
mogelijk houden.  
Alle informatie over het omgevingsproces kunt u lezen op de website 
www.noardeast-fryslan.nl/omgevingsproces-ternaard. Daar vindt u ook 
alle nieuwsbrieven. 
… en verder  
Er is de afgelopen jaren veel veranderd in Ternaard. Spiker is gesloten, er 
staat geen woning meer leeg in het dorp, het bedrijventerrein is voor fase 
1 helemaal volgebouwd en het dorpshuis werkt nu op vrijwilligers. Kortom 
er zijn nieuwe vragen en uitdagingen en daarom willen we een nieuwe 
dorpsvisie opstellen. Stichting Bolwerk en Stichting Doarpswurk kunnen 
ons daarbij helpen. Dat is ons plan voor het komende winterseizoen.  
Een hartelijke groet namens Dorpsbelangen Ternaard 
 
 



PJUTTEOPVANG ‘IT BOARTERSPLAK’ 

Skoallereiske Doniastate Foar de simmerfakânsje bin wy 
coronaproof mei de pjutten nei de bernebourkerij west.  
 
Us Hulpliedsters, juf Hanny, juf Lettie en juf Fokje 
waarden efkes yn it sintsje set. Sa moai dat sy ’s alle wiken 
helpe wolle! 
 

 
Yn Stiens ha de bern earst allegear kabouters sjoen/fûn yn it kabouterbosk. 

Dernei wiene der bûten en yn it hok allegear bisten ûo; 
Lama’s, kninen, fûgels ensfh. Doe’t de memmen in 
kopke kofje/tee krigen wie dr foar de pjutten in lekkere 
ijsko. Nei’t de bern hearlik yn de boarterstún boarte ha 
bin wy tsjin 11.30 werom riden nei Ternaard. It wie in 
tige slagge moarn. 
 

De komende weken werken we aan het thema; WELKOM. Het gaat over: 
§ De peuterspeelzaal; hoe ziet het gebouw er van binnen en buiten uit? 
§ De inrichting van de hoeken. 
§ Waar ligt het speelgoed? 
§ De activiteiten die we op een ochtend doen. 
§ De regels en gewoonten op de peuterspeelzaal 

(fruit eten, naar de wc gaan, opruimen, 
verjaardag vieren, omgaan met speelgoed, 
spelen met andere kinderen enz.) 

§ Afscheid nemen van mama, papa, opa, oma of 
oppas. Het liedje wat we hierbij zingen à 

 
Groetnis Annette, Nynke, Fokje, Hanny, Lettie 
 
Wol jim mei jim peuter fan 2 jier efkes by ús sjen? Jim bin wolkom tusken. 
Willen jullie, samen met jullie peuter van 2 jaar, eens komen kijken dan 
zijn jullie van harte welkom! 

Ik pak myn jas, 
Ik pak myn tas, 
Nei skoalle, nei 
skoalle, 
In dikke tút, 
Swaaie foar it rút. 



PJUTTEOPVANG ‘IT BOARTERSPLAK’ 

 
Pjutteopvang 
Openingstijden: di t/m vr 8.00/8.30 – 11.45/12.00 uur 
Peuterspeelzaal: 06 – 13 575794 
Liedsters: Annette Koopmans en Nynke Schoorstra 
Adres:   It Boartersplak 

Heryweystrjitte 49 
9145 SK  TERNAARD 

E mail: voorschoolTernaard@hotmail.com 
Website:  www.stichtingkinderopvangfriesland 
 

 

 

INTEGRALE YOGA VRIJDAGOCHTEND 09.00-10.15 UUR 

Na een jaar met voornamelijk online yogalessen, zijn in de eerste week van 
september de lessen Integrale Yoga weer van start gegaan, ook in 
Ternaard. De Integrale Yoga is toegankelijk voor iedereen, je hoeft niet 
(persé) lenig te zijn om mee te doen. De lessen bestaan uit rustige 
houdingen, ademhalingsoefeningen en meditatie. Ontspanning en 
bewustwording staat centraal in deze yogavorm. 
Yogadocente Alline van der Meulen verzorgt zowel stoelyoga als reguliere 
yoga op verschillende plekken in Friesland, waaronder Hallum, Oude 
Bildtzijl, Oudwoude en Leeuwarden. Iedere vrijdagochtend van 09.00 - 
10.15 uur zijn er yogalessen bij ‘BenThuis’ in Ternaard. Je bent van harte 
welkom voor een kennismakingsles. Je kunt je daarvoor opgeven via: 
 aan@allinevandermeulen.nl of 06-18 45 95 78. 
Meer informatie vind je op www.allinevandermeulen.nl 
 



BERICHT VAN HET GROENE HART 

RECREATIEWONINGEN – CAMPING - KAATSVELD 
ONTMOETINGSCENTRUM - JEU DE BOULES BANEN 
WADLOOPACCOMMODATIE   
Riedhússtrjitte 37, 9145 SG  TERNAARD   
 
Aan de bewoners van Ternaard en omstreken, 
 
Het Groene Hart van Ternaard heeft 3 routes rondom Ternaard uitgezet 
vanaf Het Groen Hart met wat interessante informatie voor onderweg.  
Wandelroute: via Riedhússtrjitte, Herweijstrjitte, Van Aylvastrjitte, 
’t Meerke, Seepmawei, Langewei, binnendoor bij de boerderij van Tom 
Sijtsma langs naar de Koaterhústerwei en ’t Skoar. Dan kan er gekozen 
worden om langs de zeedijk, via de Earme Dyk naar de Holwerterdyk en 
dan via Fiskbuorren, de Lytsewei naar de Pelmûnewei en terug naar Het 
Groene Hart te lopen.                                                   
De route kan korter: ’t Skoar, Koaiwei, Fiskbuorren, Lytsewei, Pelmûnewei 
terug naar Het Groene Hart. (En nog korter langs de Wjuk terug). 
Fietsroute: via Riedhússtrjitte, Herweijstrjitte, Van Aylvastrjitte, ’t Meerke, 
Seepmawei, Langewei, Nesserwei, de Bote Winiahoeke, Wierum (waar de 
mogelijkheid bestaat om een pauzemoment in te lassen bij café De 
Kalkman), ‘t Skoar, met ook weer verschillende mogelijkheden: zie bij 1. 
Ook via de Hollewei en Hantum is een mogelijkheid. 
Autoroute: via de Riedhússtrjitte, Gysbert Japiksstrjitte, Stasjons- en 
Hantumerwei, Seepmawei, Langewei, Nesserwei/Dongerawei, Bote 
Winiahoeke naar Wierum en dan terug via de Koaterhústerwei, ’t Skoar, 
Koaiwei naar de afslag Hollewei, Hantum en terug. 
Er zijn routebeschrijvingen, met hier en daar wat uitleg voor onderweg, te 
verkrijgen bij Het Groene Hart. Dit kan ook per mail: 
secretaris@hetgroene-hart.nl 
 
Dit jaar nog komen er hier en daar in Ternaard bordjes bij bepaalde 
gebouwen/huizen/straten met een korte impressie over hoe het vroeger 
was en met verwijzing naar meer informatie via een QR-code.  



VAN DE DORPSBIBLIOTHEEK 

Sinds jaar en dag is de dorpsbibliotheek gevestigd in het dorpshuis aan de 
Aldbuorren. In overleg met het bestuur van het dorpshuis is de dorps-
bibliotheek verhuisd naar de zaal erachter.  
De nieuwe ingang is nu in de Ald Reed.  
De openingstijden blijven gelijk: 
- Donderdagavond van 18.45 tot 19.45 uur 
- Vrijdagmiddag van 15.45 tot 16.45 uur 
 
In onze bibliotheek vindt u een ruim aanbod boeken in verschillende 
genres zoals: Streekromans, Psychologische romans, Detectives, Thrillers, 
Oorlogsboeken, Friese romans en thrillers en prentenboeken voor de 
jongere lezers. Kom gerust eens langs!  
  

Marlies, Medema, Papieren Paradijs: Een meeslepende 
historische roman, gebaseerd op het waargebeurde verhaal 
van domineesvrouw Anna Pannekoek, die in 1845 tegen haar 
zin naar Suriname emigreerde.  
 
Katie FForde, Levenslessen: Wanneer Julia zich 
realiseert dat ze meer van zijn lieve labrador 

houdt dan van Oscar zelf, gooit ze het roer radicaal om.  
 

De dokumintêre roman ‘Koartsluting op it 
Swynserhûs’ is it debút fan skriuwer Klaas Elgersma (1952) fan 
Stiens. Op it Swynserhûs, in pleats oan de Stienzerfeart ûnder 
Britsum, komt de oarloch wol hiel tichtby. De striid tsjin de 
besetter, soannen dy’t de leeftiid foar de Arbeitseinsatz ha, 
ûnderdûkers en boer en frou Haije en Emkje Elgersma dy’t 

inoar yn dizze spannende tiid net ferstean. Wat begjint út kristenplicht rint 
út op in tastân dêr’t se sels de rezjy finaal oer kwytreitsje. 
 
Zomaar weer een greep uit een aantal boeken in de Dorpsbibliotheek. 
Gr. Van de vrijwilligers van de dorpsbibliotheek!            Anneke de Vries 



DE OORLOG EEN GEZICHT GEGEVEN 

Reinder H. Postma, schrijver van ‘De Oorlog een Gezicht gegeven’, is 
helaas overleden aan een ernstige ziekte, die zich 5 jaar geleden al 
openbaarde en waar alles aan gedaan is om hem hiervan te genezen. Het 
heeft niet zo mogen zijn. Hij is (slechts) 64 jaar geworden.                                                        
 
Deel 5: West-Dongeradeel in de periode ’40 – ‘45 
We hadden erop gehoopt, dat hij en zijn vrouw Yvonne te Nijenhuis, in het 
najaar nog een presentatie hadden kunnen geven bij ons in de Grutte 
Tsjerke. Deze zou vorig jaar al hebben moeten plaatsvinden, maar Covid-
19 gooide roet in het eten. Misschien dat Yvonne deze presentatie nog zal 
kunnen verzorgen in de nabije toekomst, maar dat is afwachten.  
 
De boeken zijn nog niet uitverkocht. 

In het boek worden velerlei 
onderwerpen behandeld:  
 
*neergestorte geallieerde vliegtuigen 
*goudtransport naar Engeland 
*vechten tegen de vijand 
*dwangarbeider in Duitsland 
*Joodse onderduikers 
*verraad door collaborateurs 
*arts in oorlogstijd 
*verzet in West Dongeradeel 
*overval op het gemeentehuis van 
Ternaard 
*ontploffende zeemijn eist levens. 
Goed leesbare verhalen en non-fictie.  
 
Op de website https://post-huis.nl is 
een heleboel informatie te vinden. 

Oane Talsma 
  



VEEL BELANGSTELLING VOOR AARDAPPELEN ZOEKEN 

TERNAARD - Een groot aantal belangstellenden, van jong tot oud, kwam 
zaterdagmorgen een bakje aardappelen rooien aan de Koaterhústerwei/ 
't Skoar bij Ternaard. Daarnaast 
werden ze geïnformeerd door boer 
Goasse Venema, Arjen Strijkstra van 
Van Hall Larenstein en Pyt Sipma, 
bestuurslid van Agrarisch Collectief 
Waadrâne, over het B E E S P O K E -
project.  
Het doel van dit project is om met 
nieuwe methodes en kennis de 

biodiversiteit te verhogen en 
gelijktijdig de bestuiving van 
voedselgewassen door insecten 
te vergroten en zo duurzamere 
en veerkrachtiger agro-
ecosystemen te creëren. Door 
de enthousiaste reacties van de 
bezoekers kunnen we spreken 
van een zeer geslaagde ochtend.                                                         
B.S. Schoorstra 

BUURTVERENIGINGEN TERNAARD 

Lâns de Dyk Lieuwkje Botma lddternaard@hotmail.com 06-13454016 
Einekoai Jettie Elzinga Jettie11011980@gmail.com 06-54364894 
Wjuk Klaas Posthumus Klaas-p@live.nl 06-13292581 
Oane rane  Albert Boonstra a.boonstra01@knid.nl 0519-571228 
Achter Skoalle Esther de Vries rh.devries@knid.nl 0519-572143 
Gysbert  degysbert@hotmail.com  
Riedhusstrjitte Peter Sannes Psannes16@hetnet.nl  0519-571052 
De Ring Siebe Hoekstra De.ring.ternaard@gmail.com  
Nesserwei/ 
Tsjerkestrjitte 

Alie Rozema am_rozema@hotmail.com 06-51142380 

Herwey Janke Bosgra louwenjanke@hotmail.com 0519-571782 
Worp van Peymastrjitte Alle Willem van der Meulen allewillem@msn.com  
Om de ald feart Aaltje Talsma omdealdfeart@hotmail.com 06-13007093 
Yn’e Rûnte Yvonne Veenstra- v.d. Wal c.veenstra1@knid.nl 0519-571171 
Eastein Germina Akkerman g.prins01@knid.nl 0519-571751 



MIDDAGJE ENGELSMANPLAAT 
BUURTVERENIGING DE RING 

Met dank aan de subsidieregeling, 
leefbaarheids-initiatieven ten tijde 
van Corona, verstrekt door Provinsje 
Fryslân kon buurtvereniging De Ring 
op za. 4 september jl. een vaarttocht-

verkenningstocht naar Engelsmanplaat organiseren. Met 
dank aan een mooie nazomerdag was het op en top genieten en tot rust 
komen op het wad. Omringt door de gewone zeehond en de bruine 
zeehond voeren we met de Noordster onder leiding van schipper en gids 

Menno van der Wal en zijn scheepsmannen naar 
Engelsmanplaat. Door middel van een korte tocht te 
voet door het water konden we Engelsmanplaat 
bereiken. Daar aangekomen werden 
we, met dank aan Menno onze gids, 
educatief rondgeleid op een prachtig 
stukje Fries natuurgebied vol 
verrassingen. Een voorbeeld hiervan 

is het rif dat de laatste jaren ontstaan is doordat de 
natuur zand verplaatst heeft van de Engelsmanplaat 
naar het Noorden van de Waddenzee. Een prachtig 
natuur- en broedgebied voor vogels. Omringt door kleine kreeftjes, kokkels 

en zeesterretjes liepen we terug naar het schip 
en werden we na een behouden vaart weer in 
de haven van Lauwersoog op de kade gezet. 
Genieten op het wad voor jong en oud maar 
ook weer bewust 
zijn van hoe mooi, 

bijzonder en veranderlijk het wad is! Een plek 
waar we allemaal zuinig op moeten zijn. Een 
werelderfgoed om trots op te zijn! De dag 
werd afgesloten met een gezamenlijke-
gezellige barbecue.  



DAKOTA NEERGESTORT IN DE WADDENZEE 

Op 25 september 2021 is het 25 jaar geleden dat er ten noorden van Den 
Oever een vliegtuig neerstortte waarbij alle inzittenden omkwamen. Naar 
aanleiding daarvan heb ik dit stuk geschreven. 
Op 25 september 1996, werd er door de Politie te Water en de Regiopolitie, 
een ME-oefening op de Waddenzee gehouden, nabij Lauwersoog. 
Dergelijke oefeningen worden ieder jaar gehouden op diverse grote 
wateren en havens en bij sluizen in Nederland. Na afloop van dergelijke 
oefeningen wordt door de bemanning van de politievaartuigen 
“schoonschip” gemaakt. Ook worden dan de schepen afgebunkerd 
(afgetankt) voor een volgende inzet. In de stuurhut van een van deze 
politievaartuigen stond de scheepsradio aan en daar kwam via de Centrale 
||Meldpost Waddenzee op Terschelling de melding binnen dat even ten 
noorden van Den Oever een vliegtuig was neergestort. Een reddingsactie 
was reeds in volle gang gezet. Waaraan helikopters van de Koninklijke 
Marine, reddingboten van de K.N.R.M., vissersschepen en 

pleziervaartuigen deelnamen. 
Personeel van de Politie te Water 
uit Den Helder, wat ook aan de 
ME-oefening had deelgenomen, 
waren om 16:00 uur al op weg 
naar Den Helder.  Deze kregen de 
opdracht van de meldkamer in 
Driebergen om zo snel mogelijk 
naar Den Helder te gaan en daar 

de grote boot te bemannen om eveneens deel te nemen aan de 
reddingsactie. In de loop van de avond kreeg ik en diverse andere leden 
van de groep Harlingen van de Politie te Water de opdracht om ons de 
volgende dag om 06:00 uur te melden op de Marinehaven te Den Helder 
daar zouden we worden gebriefd over wat er van ons werd verwacht. Na 
de briefing gingen met een aantal vaartuigen ter plaatse en weg zagen toen 
dat de wrakdelen van het toestel aan boord waren gebracht van een schip 
van de Koninklijke Landmacht. Dit schip lag toevallig in de haven van Den 
Oever. In het kort wordt er aan de hand van openbare bronnen een en 



ander vermeld. Op 25 september 1996 stortte de Douglas DC-3(bijnaam 
Dakota) met het vliegtuigregistratieteken PH-DDA van de DutchDakota 
Association (DDA) neer in de Waddenzee.  De vlucht, van Schiphol naar het 
vliegveld op Texel en weer terug, was onderdeel van een personeelsuitje 
voor personeel van de dienst Wegen, Verkeer en Vervoer van de provincie 
Noord-Holland, en enkele medewerkers van DDA-sponsor Ballast Nedam. 
Op de terugreis van Texel naar Schiphol viel boven de Waddenzee de 
linkermotor uit. De bemanning kreeg de propeller van deze motor niet in 
de vaanstand en verzocht aan de verkeerstoren van het Marine 
Luchtvaartkamp in Den Helder daar een noodlanding te mogen maken. Dit 
werd door de toren toegestaan en op het vliegveld van de marine werden 
gelijk de nodige maatregelen getroffen om de noodlanding zo veilig 
mogelijk te maken. (Brandweer, ambulances etc.) Echter even voor 17.00 
uur verloor de toren het radiocontact met het toestel en even later werd 
vastgesteld dat het toestel neergestort was op de zandplaat Lutjeswaard 
ten noorden van Den Oever, op 18 kilometer van Den Helder. Bij de crash 
kwamen 31 inzittenden om het leven, waaronder de zeskoppige 

bemanning. Eén passagier overleed op weg 
naar het ziekenhuis. Zeven minuten nadat het 
toestel was neergestort op de zandbank, gingen 
de eerste helikopters van de marine de lucht in. 
Sleepboten, maar ook vissersvaartuigen en 
plezierjachten die in de buurt voeren, stoomden 
even eens onmiddellijk op naar de plek van de 
ramp. Twee marinevaartuigen brachten twaalf 
duikers naar de plek waar de PH-DDA in de 
Waddenzee neerstortte. De duikers daalden 
rond het wrak van de Dakota in zee af op zoek 
naar tien of elf nog vermiste slachtoffers van de 

ramp. De meeste ontzielde lichamen lagen nog in de gebroken cabine van 
het vliegtuig. De romp lag onder water, de staart stak erboven uit. De 
slachtoffers zijn omgekomen als gevolg van de klap op het water en niet 
door verdrinking. Voor zover bekend is er geen brand aan boord geweest.  
De stoffelijke overschotten werden door de viskotter Emmie (Texel 10) 
naar de marinehaven van Den Helder gebracht. 



 
Toestel De neergestorte Dakota werd in 1943 gebouwd bij de 
vliegtuigbouwer Douglas. Na de 2e Wereldoorlog werd het verbouwd naar 
een toestel voor vervoer van passagiers en post. Het toestel had 38338 
vlieguren. Het had een vliegbereik van 1800 kilometer. Na diverse 
eigenaren werd het toestel aangekocht door de Dutch Dakota Association. 
Het toestel werd onder meer ook ingezet bij de opnames van de film “A 
bridge too far” waarin de luchtlanding Market Garden werd verfilmd. 
 
Oorzaak: Naar de toedracht werd door de toenmalige Raad voor de 
Luchtvaart een onderzoek ingesteld. Hieruit bleek dat het vliegtuig vaker 
problemen had gehad. Na verder onderzoek kwamen de onderzoekers 
erachter dat de oliepomp van een van de motoren geblokkeerd was 
geraakt, waardoor deze motor was uitgevallen. Een DC-3 beschikt niet over 
een waarschuwingssysteem voor storingen aan de oliepomp. 
Waarom het toestel vervolgens neerstortte is nooit geheel duidelijk 
geworden. Een DC-3 kan namelijk op één motorvliegen, zij het dat er dan 
weinig vermogen overblijft. De propeller van de uitgevallen motor moet 
dan in de vaanstand worden gezet, maar waarschijnlijk doordat een klein 
zuigertje in een oliedrukschakelaar was blijven vastzitten lukte dit niet. 
De werkbelasting van de bemanning was extra hoog doordat de 
bemanning geconfronteerd werd met een meervoudige technische 
storing, en door de ongelukkige 
lay-out van het 
instrumentenpaneel van de 
Dakota. Waarschijnlijk was 
men zo druk bezig om de 
propeller alsnog in de 
vaanstand te krijgen dat men 
onvoldoende aandacht had 
voor het besturen van het 
vliegtuig. De precieze gang van 
zaken in de cockpit valt niet 
exact te reconstrueren doordat 
het toestel niet was uitgerust met een cockpit voice recorder of een flight 
datarecorder. 



Monumenten In de tuin van het 
provinciehuis in Haarlem bevindt zich een 
monument ter nagedachtenis aan de 
slachtoffers. Het is op 25 september 1997 
onthuld door twee geestelijk verzorgers van 
de Koninklijke Marine die na de ramp de 
nabestaanden hebben opgevangen. Het 
monument dat in opdracht van de provincie 
Noord-Holland door Theo Mulder 
(beeldhouwer) is gemaakt, bestaat uit een 
sokkel van basalt, een glasplaat met de 
namen van de slachtoffers, en een beeld van 
bronzen vleugels. 

Op dezelfde dag werd ook op 
het Vliegveld Texel een 
monument onthuld, bestaande 
uit een bronzen beeld van een 
DC-3 boven een in roestvrij staal 
uitgevoerd silhouet van het 
eiland Texel. 
 
 
Opmerking: De tekst werd deels overgenomen uit openbare bronnen en 
de foto’s maken deel uit van de privécollectie van Eelco Duurken 
   
TIJD VOOR EEN GEZELLIG MIDDAGJE/AVONDJE BINGO! 

De R zit weer in de maand dus het is tijd voor spelletjes! Nu heb ik, Djoke 
van der Weg, voor zowel de jeugd als voor de ouderen bingobordjes te 
huur. Dus weg met pen en papier! De bordjes, 40 in totaal, zijn te huur voor 
5 euro per keer. De opbrengst van de verhuur gaat naar KiKa (onderzoek 
naar kinderkanker). 
 
Gr. Djoke van der Weg, Riedhússtrjitte 10, 9145 SH Ternaard, tel: 571705 
 



HONDERDEN MENSEN DEMONSTREREN TEGEN GASWINNING 
ONDER WADDENZEE 

De Friese SP Statenfractie had het 
initiatief genomen om vanuit Ternaard 
een demonstratie te organiseren tegen 
de gaswinning onder de Waddenzee. Veel 
Statenfracties deden mee aan deze actie: CDA, PvdA, FNP, GroenLinks, 
Christen Unie, D66, Partij voor de Dieren en 50PLUS. Op basis van het 
‘kleine velden-beleid’ vindt minister Stef Blok (VVD, Economische Zaken en 
Klimaat) dat gaswinning vanuit Ternaard onder de Waddenzee moet 
kunnen. Er wordt gewonnen volgens het ‘hand aan de kraan’-principe: als 

blijkt dat de bodemdaling door gaswinning 
sneller gaat dan de aangroei, moet de NAM de 
gaswinning stopzetten. Maar als je dit 
constateert, dan ben je dus in feite al te laat, dan 
is de bodem al te veel gedaald. De Statenfracties 
vinden dan ook dat er geen risico mag worden 
genomen in werelderfgoed Waddenzee. 
Initiatiefnemer Hanneke Goede (voorzitter SP 

Statenfractie): Heette de 250 demonstranten welkom bij het kombord van 
Ternaard. Na een toespraak van Tweede Kamerlid Sandra Beckerman (SP), 
vertrok men naar de bestaande boorlocatie van de NAM nabij de 
sportvelden van v.v. Ternaard. Op deze locatie werden er verschillende 
toespraken gehouden onder ander door: Hans van der Werf FMF, Monique 
Plantinga Tsjingas, Sjoerd Keizer en Jikke de Wit. Jikke hield een verhaal 
over de Kanoet een vogel die voedsel zoekt en rust in het Waddengebied 
door mogelijke bodemdaling kan de 
Kanoet dan niet meer voedsel van de 
droog val gebieden vinden. Hier werd ook 
een spandoek ondertekend door de 
aanwezigen en sprekers, dit spandoek 
wordt overhandigd aan demissionair 
minister Stef Blok die komende maandag 
een bezoek brengt aan Ternaard. 



STEF BLOK BLIJFT BIJ STANDPUNT; GASWINNING IN DE 
WADDENZEE KAN 

Demissionair minister Stef Blok heeft bij zijn bezoek aan Ternaard geen 
goed nieuwe gebracht aan de tegenstanders van gaswinning in de 
Waddenzee. Als in de nog lopende procedure niets meer naar voren komt 
om de vergunning aan de NAM 
te weigeren, gaat het boren 
door. De Waddenzee is ook Stef 
Blok lief, zei de bewindsmand 
bij zijn bliksembezoek aan 
Ternaard maandag. “Zo lief dat 
we heel zorgvuldig toetsen of er 
bij gaswinning geen schade 
ontstaat aan de Waddenzee.” 
En die onderzoeken laten maar 
één ding zien, zegt Blok: “Dat er geen gevaren zijn. En dat betekent dat ik 
geen mogelijkheid heb om de vergunning te weigeren.” Als de vergunning 
aan de NAM gegeven wordt – waar het nu dus op lijkt – begint de NAM in 
2023 met boren in de Waddenzee. 
Bij zijn bezoek aan Ternaard hoorde Blok ook de zorgen van mensen uit de 
omgeving. “Daarom vind ik het van groot belang om aan de mensen uit te 
leggen wat er mogelijk is.” Mar dat is dus net in soad. Mochten er bij de 
gaswinning toch onverwachte bijeffecten optreden, dat wordt de winning 

stilgelegd. “We houden de hand aan de 
kraan. Dat geeft mij de geruststelling dat 
we verantwoord met de Waddenzee 
omgaan.” Aankomende woensdag praat 
de Tweede Kamer over onder andere gas- 
en zoutwinning onder het Wad. Dan wordt 
ook het ‘hand aan de kraan’-principe 

geëvalueerd. Een meerderheid van de Tweede Kamer wilde in maart dat er 
geen gas werd gewonnen zolang er nog geen resultaten bekend waren van 
onderzoek naar de gevolgen van de mijnbouw, het ‘hand aan de kraan’-
principe, bodemverzakking en zeespiegelstijging. 



 

SUP Clinic ‘’Achter skoalle’’ 
Zaterdag 4 september was het zover. Vanuit de buurt gingen we met een groep van 26  
personen een SUP Clinic doen bij de SUP Skool in Dokkum. Voor de meesten van ons  was dit 
de eerste keer op een SUP. We kregen eerst een korte uitleg op vaste wal. Daarna het water 

op. We begonnen eerst allemaal op onze knieën. Nadat we er even hadden opgezeten 
mochten we proberen te gaan staan. Hier had de een wat meer moeite mee dan de ander 
maar uiteindelijk is iedereen staand aan het suppen geweest. Enkele belandden in het water 

maar met het supermooie weer was dit helemaal niet erg. I.v.m. de admiraliteitsweekenden 
was het ook nog erg gezellig in de grachten. Het was erg leuk om als buurt actief bezig te zijn 
met elkaar. Een groot succes, een aanrader!  

Na de supclinic stond er 
om 17:00 uur een 
heerlijke BBQ klaar in de 
straat. Nog wat muziek 
erbij, een springkussen 
voor de kinderen en het 
werd nog een gezellige 
avond waarbij zelfs 
gedanst werd. Het was 
een zeer geslaagde dag!  

 



KERKELIJK WERK BEGONNEN MET DE KONINKLIJKE TREIN 

Zaterdag en zondag werd het startweekend gehouden van PKN-gemeente 
Ternaard, voetbalspel, kampvuur, diensten en gezamenlijke lunch 
vormden het begin het kerkelijk werk. 
Op een laagdrempelige manier kon men elkaar ontmoeten, samen eten en 
over God leren. Er was een leuk programma voor jong en oud. Op zaterdag 
gingen de jeugdleden strijden om de gouden voetbal tegen de kerkenraad. 
Een spannende wedstrijd waar de kerkenraad het onderspit delfde met 2-
5. Hierna verzamelde de jeugd zich om het kampvuur na de uitleg over het 
nieuwe jaar en activiteiten kon de jeugd slapen in tentjes rond de warmte 
van het kampvuur.  
Zondagochtend waren er 3 verschillende bijeenkomsten, in de Grutte 
Tsjerke een dienst voor de volwassen, in dorpshuis Tunawerth een dienst 
voor jonge gezinnen en basisschoolkinderen en bij het station een 
bijeenkomst voor de jongeren. Na deze diensten kon eenieder een keus 
maken uit verschillende haltes met activiteiten. Voor kinderen, jongeren 
en volwassenen waren er activiteiten, alle haltes waren bereikbaar met het 
treintje ‘Het Dockumer Lokaeltje’ en zijn conducteur. Vanaf 12.15 uur was 
het eindstation geopend waar kon worden genoten van soep, broodjes en 
hamburgers. Veel mensen kwamen langs op het startweekend om zo het 
kerkelijk activiteiten jaar te beginnen.                        Foto-tekst; B.S. Schoorstra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RADIO NPO1 TER PLEKKE IN TERNAARD 

Zondagavond was het een gezellige boel in de voetbalkantine van VV 
Ternaard, het radioprogramma Ter plekke kwam langs om het nieuws te 
bespreken. Presentatoren Frank Evenblij en Erik Dijkstra namen het nieuws 
van de afgelopen week door. Dat Ternaard afgelopen week in het nieuws 
is gekomen is de redactie van Ter Plekke niet ontgaan. Zo werd er met de 
gasten Lutz Jacobi van de waddenvereniging en raadslid Brant Visser 
gesproken over de voorgenomen gaswinning onder Waddenzee en maar 
zeker ook Ternaard en Wierum. Schrijver Martin Scherstra uit Dokkum 
werd geïnterviewd over zijn streekromans en Bouquet reeks. Grond 
onteigeningszaken kwamen aan bod door een gesprek met Jolanda 
Streekstra boerin uit Ternaard en Trienke Elshof van LTO Noord. Muziek 
was er ook tijdens de twee uren radio, Meindert Talma singer/ songwriter 
zong over het Texas van het Noorden: De Waddenzee. The Homesick uit 
Dokkum kwam langs met hun cultnoise, dreampunk en psych-pop muziek. 
Ze brengen eigen materiaal uit onder hun label: Purple Noise Record Club. 
Zanger Elias Elgersma heeft in 2003 nog gevoetbald bij Vv Ternaard en 
werd kampioen met het team B1. Er werd met vriendin Geesje Jorna 
gesproken over Foekje Dillema en het onrecht bij het hardlopen destijds.  
Keerpunt De rubriek; Where Am Mai, met verslaggeefster Mai Verbij stond 
met Marnix Koolhaas, redacteur Andere Tijden Sport en schaatshistoricus, 
bij het Keerpunt in Dokkum, een plek in de Elfstedentocht met vele 
verhalen. Bijvoorbeeld: het Pact van Dokkum en mogelijk een beeld van 
Piet Keizer in Dokkum. 
Schrijver Flip van Doorn van 
IJlst kwam vertellen dat 
Bonifatius helemaal niet 
vermoord was bij Dokkum, 
geen bisschop was maar 
gewoon een leger generaal 
destijds. Deze bevindingen en 
meer te lezen in zijn boek: De 
Friezen. Als laatste item voor 
de klok van 22:00 uur kwam Burgemeester Johannes Kramer langs in de 



Verhoorwagen. Alle bovengenoemde items werden nog even op een 
luchtige manier doorgenomen met het verzoek aan Kramer om overal wat 
van te vinden, door te geven of een beeld op te richten.  Presentatoren 
Evenblij en Dijkstra bedankten het publiek wat voor het eerst weer 
aanwezig mocht zijn. Programma en podcast terug te luistern via NPO-
radio 1. (Foto: Jolanda Streekstra in gesprek met Dijkstra en Evenblij)  
foto-tekst; B.S. Schoorstra 

             
 

Naam Contactpersoon Telefoonnummer e-mailadres 
Basisschool ‘It Harspit’ Marianne Sollie 571472 harspit@arlanta.nl 
BenThuis Ternaard Willem van der Bent 06 14564827 benthuisternaard@gmail.com 
Biljartvereniging Harm Brander 571489   
chill@tuna activiteitenteam  chilltunaa@gmail.com 
Country line-dance Fenna v.d.  Meulen 06 19 62 73 58 u.vandermeulen@chello.nl  
Dorpsbelangen Geertje Schoorstra-

Boeijenga 
 voorzitter@ternaard.nu  

Dorpsbibliotheek  Anneke de Vries 571733 annekedevries07@hotmail.com 
Dorpshuis Tunawerth Bestuur dorpshuis 571290  
Dorpshuis bestuur Germina Akkerman 571751 tunawerth@gmail.com 
Dorpsmolens, Stichting  C.F. van der Lugt 06 50 56 42 01  
Euphonia, brassband Baukje Boltjes 571331 euphoniaternaard@outlook.com 
Feestcommissie Iris Talsma  feestcommissie@ternaard.nu 
Fryske cursussen Pytsje de Graaf 571929 pytsje@knid.nl  
Gem.wurk Dongeradeel  Meldpunt  14 0519 gemeentewurk@dongeradeel.nl 
Groene Hart, Stichting ‘t Oane Talsma 346460 secretaris@hetgroene-hart.nl 
Gymnastiekvereniging SVT  Gaston Waterval 571237 gastonwaterval@gmail.com 
IJsclub ‘Nooitgedacht’ Goasse Venema 06-27210437 goassevenema@hotmail.com 
Jeu-de-boulesver. ‘De 
Ketsers’ 

Lucas van der Meulen 571505 Meulen52@gmail.com 

Kaatsver ‘It Moat Kinne’ Sybe Visser  it-moat-kinne@hotmail.com 
Ondernemersver.Ternaard  Alicia van Haaften 571124 aliciavanhaaften@live.nl  
Peuterspeelzaal ‘It 
Boartersplak’ 

Nynke Schoorstra 571202 w.schoorstra@home.nl  

Protestantse Gemeente  Froukje de Beer 571019 scriba@pkn-ternaard.nl 
SWOD Francien Bekius 292223 f.bekius@het-bolwerk.eu  
Tennisvereniging  Robert Smit 06-16801553 info@TVWD.nl  
Uitvaartver De Laatste Eer Baukje Boltjes-

Seepma 
571331 delaatsteeerternaard@live.nl  

Uitvaartverzorging Bode Jouke Hoekstra 0511 482444 / 
06 15 40 74 30 

info@joukehoekstra.nl  

Ver voor Volksvermaken Hendrikus Hoekstra  C. Lambertusstrjitte 20 
Voetbalver VV Ternaard Marco Tilma 06-51560299 info@vvternaard.nl 
Volleybalvereniging SVT Gaston Waterval 571237 gastonwaterval@gmail.com 
Meldingen openbare 
ruimte en afval  

Telefonisch of 
digitaal iets melden? 

 Ga op www.dongeradeel.nl  
naar Meldpunt Gemeentewurk 


