
Ameland
Een wandeling die je alles leert over Cradle to Cradle 

Op tien Noordzee-eilanden is 
het project Cradle to Cradle 
Islands uitgevoerd. Ameland 
deed hieraan mee, omdat we in 
de toekomst anders met water 
en energie moeten omgaan. 
Zodat we met z’n allen nog lang 
kunnen genieten van prachtige 
eilanden als deze! Op Ameland 
ondersteunde Vitens dit mooie 
initiatief samen met andere 
partijen, zoals de gemeente en 
waterkennisinstituut Wetsus. 
Tijdens de wandeling maak je 
kennis met het cradle-to-cradle 
principe en wat dit betekent 
voor een eiland als Ameland.

Luisterpunt 1. Cradle to Cradle: 
afval = grondstof

Cradle to Cradle betekent letterlijk: 
van wieg tot wieg. Het idee is dat 
alle materialen waaruit een product 
is opgebouwd na gebruik een 
nuttig, nieuw ‘leven’ krijgen in een 
ander product. Waarbij het nieuwe 
product even goed of prettig in het 
gebruik wordt. Alles wat er 
overblijft, moet hergebruikt worden 
en mag niet schadelijk zijn voor het 
milieu.

Luisterpunt 2.Cradle to Cradle 
Islands: innovatie rond de 
Noordzee

Cradle to Cradle Islands (C2CI) 
was een Europees project van de 
EU Noordzee Regio. Er deden 22 
organisaties aan mee van tien 
eilanden uit zes landen. We moeten 
anders met water en energie 
omgaan om nog lang te kunnen 
genieten van deze prachtige 
eilanden. Het belangrijkste doel 
van het project was om innovatieve 
oplossingen te ontwikkelen voor 
water, energie en materialen. 
Eilanden zijn een mooie proeftuin 

daarvoor. Je kunt in het klein 
uitproberen hoe een bepaalde 
aanpak werkt. Zijn de uitkomsten 
niet zoals verwacht, dan is dat niet 
erg. En werkt een bepaalde aanpak 
goed, dan kan je ermee aan de 
slag in een groter gebied, 
bijvoorbeeld een provincie of een 
heel land.

De landen die meededen aan 
Cradle to Cradle Islands waren 
Nederland, Duitsland, 
Denemarken, Noorwegen, Zweden 
en Schotland. In Nederland deden 
de eilanden Texel en Ameland mee 
aan het project. Ook werkten 
verschillende bedrijven en 
onderzoeksinstituten mee aan het 
project.



Luisterpunt 3. De waterleiding op 
Ameland

Ameland was het laatste 
Waddeneiland waar een 
waterleiding werd aangelegd voor 
bewoners en vakantiegangers. Dat 
was in 1961. Voor die tijd dronken 
de Amelanders water dat zij 
verzamelden in regenwaterbakken 
of omhoog haalden uit welputten 
met duinwater. Voor de bewoners 
was dit ruim voldoende.

Na de 2e wereldoorlog hadden 
mensen steeds meer vrije tijd en 
werden de Waddeneilanden steeds 
populairder bij vakantiegangers. De 
traditionele manieren waren niet 
meer voldoende om iedereen op 
Ameland van drinkwater te 
voorzien. Het tienjarenplan voor de 
aansluiting van onrendabele 
waterleidinggebieden in Friesland 
bood de oplossing. Doordat er ’s 
zomers steeds meer toeristen naar 
het eiland kwamen, moest er een 

pompstation worden gebouwd met 
een hoge capaciteit. Daarmee werd 
water uit de zoetwaterbellen 
gehaald en via de nieuwe 
waterleiding over het hele eiland 
verspreid. En zo was er vanaf 1961 
voldoende zuiver en lekker water 
uit de kraan voor zowel toeristen 
als de Amelanders zelf.

Luisterpunt 4. Vakantiewoning 
Bambi

Je staat nu bij Bambi, zo te zien 
een heel normaal vakantiehuisje. 
Van binnen zit het echter vol met 
innovatieve Cradle to Cradle 
toepassingen op het gebied van 
water. Neem bijvoorbeeld de 
zelfdenkende douche. Net als een 
gewone douche word je er lekker 
schoon van. Maar als je klaar bent 
met wassen weet de douche dat er 
geen zeep meer in het water zit. 
Het water verdwijnt dan niet meer 
in het afvoerputje, maar wordt 
gerecycled en komt weer door de 
douchekop heen. Zo kan je lekker 
nog een tijdje genieten van je 
wasbeurt zonder dat je water 
verspilt.

De grote en kleine boodschap in 
Bambi doe je op een speciaal 
waterzuinig vacuümtoilet. Dit toilet 
verbruikt maar 1 liter ongeveer per 
spoelbeurt  terwijl een gewone wc 
al snel 8 liter doorspoelt. Dit heeft 
in Bambi een flinke besparing 
opgeleverd. Er is in 2011 ruim een 
derde minder water verbruikt dan 
twee jaar ervoor. Dit is vooral aan 
het vacuümtoilet te danken! Bij 
langer gebruik van de 
recycledouche daalt het verbruik 
met nog eens 20 procent.

De grote boodschap komt samen 
met zacht groente- en fruitafval uit 
de vermaler in de keuken in een 
biovergister. Dit apparaat maakt 
hier tijdens de proefperiode biogas 
van waarmee je bijvoorbeeld een 
tuinlamp kan laten branden.

Om het allemaal echt te maken 
vieren medewerkers van Vitens en 
andere mensen vakantie in Bambi. 
Zij zijn de proefpersonen om te 
kijken hoe het gebruik van al die 
innovatieve apparaten in de 
praktijk bevalt. De Technische 
Universiteit Delft verzamelt en 
analyseert alle gegevens van het 
water- en energieverbruik.

Wie het even duizelt van al deze 
innovaties neemt in vakantiehuisje 
Bambi een lekker kopje koffie. 
Gezet in een Senseo  koffiemachine  
gemaakt van volledig hergebruikt 
materiaal. Op en top Cradle-to 
Cradle!

Luisterpunt 5. De wadleiding

Toen Ameland in de jaren zestig de 
waterleiding kreeg, waren de 
watervoorraden in de 
zoetwaterbellen onder de duinen 
voldoende voor iedereen op het 
eiland. Maar het aantal toeristen 
groeide jaarlijks. Vooral in de 
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zomerperiode werd daardoor het 
aanbod van drinkwater krap. 
Daarom besloot men om een 
waterleiding aan te leggen vanaf 
het vasteland. In 1990 werd deze 
wadleiding geopend.
De leiding loopt van Holwerd tot de 
Ballumerbocht op Ameland. Het 
water komt van het pompstation 
Noardburgum. De leiding is in 
totaal twintig kilometer lang. Het 
deel door de Waddenzee is ruim 8 
kilometer lang. Het aanleggen van 
de wadleiding was een enorm 
project dat 8 maanden heeft 
geduurd en ongeveer zes miljoen 
euro kostte.
Om de leiding in de zeebodem aan 
te kunnen leggen is er met een 
spuitlans water in de wadbodem 
gespoten waardoor drijfzand 
ontstond. Hierin konden de 
verzwaarde leidingen wegzakken. 
Na verloop van tijd is de bodem 
vanzelf weer verdicht tot een stevig 
pakket. Zo is het milieu van de 
Waddenzee zoveel mogelijk 
gespaard. 

Een wadleiding heeft niet alleen 
maar voordelen. Als de leiding 
bijvoorbeeld kapot zou gaan, dan 
komt de drinkwatervoorziening in 
gevaar. Bovendien is het water lang 
onderweg naar de gebruiker, wat 
niet goed is voor de kwaliteit. De 
wadleiding is nog niet 
afgeschreven, maar een nieuwe 
komt er waarschijnlijk niet. Hij is 
duur, het is technisch ingewikkeld 
en het verkrijgen van een nieuwe 
vergunning wordt een probleem.

Luisterpunt 6. De zoetwaterbellen

Onder de duinen van Ameland bij 
Buren en Hollum liggen 2 
zoetwaterbellen. Dit zijn enorme 
natuurlijke watervoorraden met 
zoet regenwater. Het regenwater 
dat in de duingebieden valt, 
verzamelt zich in de tientallen 
meters diepe zoetwaterbellen. 

Omdat zoet water een lager 
soortelijk gewicht heeft, drijft het 
bovenop zout water. Zoals 
bijvoorbeeld olie op water drijft. 
Ook zorgen kleilagen ervoor dat 
het zoete en zoute water niet 
vermengen. Hierdoor kan het zoete 
water makkelijk opgepompt 
worden en heeft het vrij weinig 
bewerkingen nodig om bij de 
Amelanders als drinkwater uit de 
kraan te stromen.

Lange tijd werd het water alleen 
gefilterd in grote bakken met fijn 
grind. Tegenwoordig is er in de 
beide drinkwaterproductiebedrijven 
op het eiland ook een installatie 
voor membraanfiltratie. Deze haalt 
stoffen uit het water als ijzer, 
mangaan, kalk en kleurdeeltjes. 
Voor de zekerheid is er ook een 
UV-installatie die het water 
tenslotte desinfecteert, zodat het 
altijd betrouwbaar is als het uit de 
kraan komt.

Luisterpunt 7. Outdoorcentrum 
Beach Ameland

Je verlaat voor de wandeling hier 
het strand. Maar als je nog een 
stukje doorloopt vind je verderop 
aan het strand bij het Nesser bos 
outdoorcentrum Beach Ameland. 
Dit centrum heeft zijn manier van 
werken sinds 2012 aangepast aan 
de Cradle to Cradle principes. Het 
gebouw van het outdoorcentrum is 
zoveel mogelijk gemaakt van 
natuurlijke materialen die volledig 
te recyclen zijn. Een deel van de 
gebruikte materialen komt van het 
eiland zelf, zoals het hout. Uit een 
kwekerijbos van Staatsbosbeheer 
op Ameland heeft Beach Ameland 
een voorraad Corsicaanse Dennen 
opgehaald om het outdoorcentrum 
mee op te bouwen.

Ameland
Een wandeling die je alles leert over Cradle to Cradle



Voor water- en energieverbruik 
heeft Beach Ameland gekozen voor 
duurzame en energieneutrale 
oplossingen. Als je bij het centrum 
gaat kijken kun je er een hapje of 
drankje nemen van lokale en 
fairtrade producten. Een bezoek 
aan Beach Ameland is een mooie 
manier om te zien hoe het 
cradle-to-cradle principe werkt in 
de praktijk!

Luisterpunt 8. Ameland 
zelfvoorzienend met water

Ameland is een populair 
vakantie-eiland. Jaarlijks komen er 
wel  650.000 toeristen naar het 
eiland!  Het aantal vaste bewoners 
is 3500. Een groot contrast. 
Iedereen op het eiland gebruikt  
het toilet, gaan onder de douche of 
in bad. Lekker en zuiver water uit 
de kraan is dan ook erg belangrijk. 
Tweederde van het drinkwater op 
Ameland komt van het vaste land 
via de pijpleiding die in 1990 werd 
aangelegd. De rest van het water 
komt van het eiland zelf.

Een nadeel van waterwinning op 
een eiland als Ameland, is dat er 
bij het wegpompen van teveel 
water uit de zoetwaterbellen de 
duinen kunnen verdrogen. Maar als 
je het water en de watervoorraad 
op de eilanden slim gebruikt, kan 
een eiland als Ameland helemaal 
zelfvoorzienend zijn.

Uit de duinen en de waterbellen 
loopt namelijk prima water naar de 
lagere delen van het eiland. Zoveel 
zelfs dat het waterschap vanuit de 
polders op Ameland nu miljoenen 
kubieke meters water wegpompt 
de Waddenzee in om te zorgen dat 
de mensen op het eiland droge 
voeten houden. Een deel hiervan 
zou in theorie gebruikt kunnen 
worden als drinkwater.

Ook onderzoekt Vitens de 
mogelijkheid om regenwater vast 
te houden in de grond, een soort 
ondergronds opslagbekken. Deze 
zal met name in de rustige 
winterperiode gevuld kunnen 
worden. De extra drinkwaterbuffer 
kan dan weer gebruikt worden in 
de drukke zomermaanden.

Luisterpunt 9. Natuurcentrum 
Ameland

Wil je meer weten over de natuur 
op Ameland? Dan is een bezoek 
aan het Natuurcentrum Ameland 
een aanrader. Het centrum 
combineert het opdoen van kennis 
op een aantrekkelijke manier met 
ervaren en beleven. Hier word je 
op een spectaculaire wijze 
meegenomen op reis door de 
natuur van Ameland, ben je 
getuige van het ontstaan van het 
waddengebied en voel je je 
betrokken bij de inspanningen die 
nodig zijn om het eiland te 

behouden.

Het watertheater brengt je in de 
fascinerende onderwaterwereld van 
de Noordzee en op het 
uitzichtplateau ervaar je de 
uitgestrektheid van het Wadden- 
en Noordzeegebied.
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